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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Wniosek dotyczący rozporządzenia dotyczącego wprowadzania do obrotu środków ochrony 
roślin zasadniczo zastępuje dyrektywę 91/414/WE. Przewidziano w nim ogólnoeuropejskie 
zezwolenie (lub ogólnoeuropejski zakaz w przypadku składników obojętnych) dotyczące 
substancji czynnej i innych składników (środki zabezpieczające (wykaz pozytywny), 
synergetyki (wykaz pozytywny), składniki obojętne (wykaz negatywny)) środków ochrony 
roślin, krajowe zezwolenie dotyczące środków ochrony roślin połączone z ułatwieniem 
wzajemnego uznawania w ramach nowo utworzonych stref geograficznych, ocenę 
porównawczą środków ochrony roślin zawierających substancje potencjalnie niebezpieczne, 
nowe przepisy dotyczące drobnych zastosowań, nowe przepisy dotyczące ochrony danych 
i poufności, a także nowe przepisy dotyczące dokumentowania sprzedaży i stosowania.

Wprawdzie środki ochrony roślin mogą wpływać negatywnie na zdrowie ludzi oraz 
środowisko, jednak nie ulega wątpliwości, że mają one zasadnicze znaczenie dla zapewnienia 
produkcji płodów rolnych wysokiej jakości i w przystępnych cenach. Do skutecznego 
kontrolowania szkodników potrzebny jest szeroki wybór bezpiecznych środków 
chemicznych. Środki ochrony roślin pełnią istotną rolę we wspólnotowej strategii dotyczącej 
zdrowia roślin i wydajnego korzystania z ograniczonych zasobów, takich jak gleba.

Rolnictwo potrzebuje procedury udzielania zezwoleń, która

• będzie przewidywalna,

• przyniesie rzetelne rezultaty,

• nie będzie z przyczyn wyłącznie proceduralnych uniemożliwiała wprowadzania 
bezpiecznych produktów do obrotu,

• doprowadzi do większej harmonizacji w zakresie wprowadzania środków ochrony 
roślin do obrotu,

• uwzględni potrzebę istnienia szczególnych przepisów dotyczących drobnych 
zastosowań,

• stworzy równe warunki dla rolników w Europie,

• a przez to ograniczy do minimum formalnie nielegalne praktyki (handel i stosowanie) 
w Europie.

Sprawozdawca zgadza się z ogólną linią podejścia Komisji, by ułatwić uznawanie oraz 
udostępnianie zbadanych, bezpiecznych i bardziej przyjaznych dla środowiska środków 
ochrony roślin w ramach danej strefy, po raz pierwszy zharmonizować zezwolenia dla 
substancji nieaktywnych, uwzględnić potrzebę istnienia szczególnych przepisów w zakresie 
drobnych zastosowań oraz rozszerzyć procedurę udzielania zezwoleń.
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Proponuje jednak zmiany zmierzające do usprawnienia procedury udzielania zezwoleń 
poprzez skrócenie terminów czysto proceduralnych. W przeciwieństwie do Komisji 
proponuje także zachowanie przepisów dyrektywy 91/414/WE dotyczących zezwolenia 
tymczasowego, aby bezpieczne i innowacyjne produkty były jak najszybciej udostępniane 
rolnikom, a także wprowadzenie przepisów dotyczących importu równoległego w celu dalszej 
harmonizacji procedury udzielania zezwoleń. Sprawozdawca proponuje także ułatwienie 
międzystrefowego uznawania środków ochrony roślin, przy jednoczesnym zezwoleniu 
państwom członkowskim na nakładanie dodatkowych warunków stosowania odpowiednio do 
różnych wzorców stosowania itd.

Zaproponowano zmiany w zezwoleniu dotyczącym środków ochrony roślin 
wykorzystywanych w drobnych zastosowaniach, w celu zachęcenia państw członkowskich, 
Komisji i przedsiębiorstw do większych inwestycji w tej dziedzinie.

Przy udzielaniu zezwoleń dotyczących środków ochrony roślin należy stosować podejście 
oparte na ocenie ryzyka, gdyż ryzyko związane z daną substancją może zmieniać się znacząco 
w zależności od dawki, środków ograniczających ryzyko oraz warunków naturalnych.
Wprowadzanie rygorystycznych kryteriów powinno być wyjątkiem. Sprawozdawca 
proponuje zatem zmianę charakteru większości rygorystycznych kryteriów zaproponowanych 
przez Komisję oraz przyjęcie ich za podstawę klasyfikowania niektórych substancji jako 
„substancji potencjalnie niebezpiecznych”, które podlegają ocenie porównawczej. Okres 
ważności zezwolenia dla substancji potencjalnie niebezpiecznych powinien być taki sam jak 
w przypadku innych substancji, ponieważ obowiązuje ścisłe monitorowanie i zezwolenie 
może być wycofane w dowolnym czasie.

Do skutecznego kontrolowania szkodników potrzebne są nowe i innowacyjne produkty.
Nowe produkty będą powstawać jedynie wtedy, gdy wiedza naukowa firm zaangażowanych 
w badania będzie odpowiednio chroniona.

Zbędna definicja dobrej praktyki środowiskowej oraz wyznaczony termin uzyskania 
zgodności z niekonkretnymi zasadami dotyczącymi zintegrowanego zarządzania szkodnikami 
zostały skreślone.

Sprawozdawca starał się ograniczyć spoczywające na rolnikach obciążenia biurokratyczne.
Ponieważ wiele przepisów wykonawczych pozostawiono komitologii, odpowiedzialność za 
ograniczenie obciążeń biurokratycznych dla rolników spada głównie na państwach 
członkowskich i Komisji. Ponieważ proponowane przepisy w zakresie komitologii nie są 
zgodne z ostatnimi uzgodnieniami Rady, Parlamentu Europejskiego i Komisji, sprawozdawca 
zwraca się do komisji przedmiotowo właściwej o bliższe zbadanie tego aspektu. Decyzje 
natury legislacyjnej nie powinny być pozostawiane samej tylko Komisji.

POPRAWKI

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, 
Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, jako do komisji przedmiotowo właściwej, 
o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:
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Tekst proponowany przez Komisję1 Poprawki Parlamentu

Poprawka 1
Punkt 6 a preambuły (nowy)

(6a) Różne rodzaje roślin mają znaczenie 
dla Wspólnoty zarówno w uprawach na 
dużą, jak i na małą skalę. Należy chronić te 
uprawy, zezwalając na stosowanie różnych 
środków ochrony roślin.

Poprawka 2
Punkt 8 preambuły

(8) Celem niniejszego rozporządzenia jest 
zapewnienie wysokiego poziomu ochrony 
zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska.
Należy poświęcić szczególną uwagę 
ochronie szczególnie narażonych grup 
ludności, takich jak kobiety ciężarne, 
niemowlęta i dzieci. Należy stosować środki 
ostrożności i zapewnić, by przemysł 
wykazał, że substancje i środki 
wprowadzane do obrotu nie mają 
niekorzystnego wpływu na zdrowie ludzi ani 
środowisko.

(8) Celem niniejszego rozporządzenia jest 
zapewnienie wysokiego poziomu ochrony 
zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska,
lecz także konkurencyjności europejskiego 
rolnictwa. Należy poświęcić szczególną 
uwagę ochronie szczególnie narażonych 
grup ludności, takich jak kobiety ciężarne, 
niemowlęta i dzieci. Należy stosować środki 
ostrożności i zapewnić, by przemysł 
wykazał, że substancje i środki 
wprowadzane do obrotu nie mają 
niekorzystnego wpływu na zdrowie ludzi ani 
środowisko.

Uzasadnienie

Podejmowane środki i decyzje nie mogą prowadzić do spadku konkurencyjności 
wspólnotowego rolnictwa na rynku światowym.

Poprawka 3
Punkt 9 preambuły

(9) Substancje powinny być włączane w 
skład środków ochrony roślin dopiero 
wtedy, gdy zostanie wykazane, że 
zapewniają one jednoznaczne korzyści dla 
produkcji roślinnej i przypuszcza się, że nie 
będą miały żadnego szkodliwego wpływu 

(9) Substancje powinny być włączane w 
skład środków ochrony roślin dopiero 
wtedy, gdy zostanie wykazane, że 
zapewniają one jednoznaczne korzyści dla 
produkcji roślinnej i ani środki te, ani ich 
pozostałości nie mogą mieć szkodliwego 

  
1 Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
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na zdrowie zwierząt i ludzi ani 
niedopuszczalnego wpływu na środowisko.
Aby uzyskać taki sam poziom ochrony we 
wszystkich państwach członkowskich, 
decyzje o dopuszczalności lub 
niedopuszczalności takich substancji 
powinny być podejmowane na poziomie 
wspólnotowym.

wpływu na zdrowie zwierząt i ludzi ani 
niedopuszczalnego wpływu na środowisko.
Aby uzyskać taki sam poziom ochrony we 
wszystkich państwach członkowskich, 
decyzje o dopuszczalności lub 
niedopuszczalności takich substancji 
powinny być podejmowane na poziomie 
wspólnotowym.

Uzasadnienie

Zdarza się, że pozostałości środków ochrony roślin są bardziej szkodliwe niż same środki.
Należy więc zbadać wpływ pozostałości środków ochrony roślin na zdrowie ludzi i zwierząt 
oraz na środowisko naturalne.

Poprawka 4
Punkt 13 preambuły

(13) W celu zapewnienia bezpieczeństwa, 
okres zatwierdzania substancji czynnych 
powinien być ograniczony w czasie. Okres 
zatwierdzania powinien być proporcjonalny 
do ewentualnego ryzyka związanego ze 
stosowaniem takich substancji.
Doświadczenie zdobyte w wyniku 
faktycznego stosowania środków ochrony 
roślin oraz wszelkie osiągnięcia w nauce 
i technice należy uwzględnić przy 
podejmowaniu wszelkich decyzji 
dotyczących odnowienia zatwierdzenia. Po 
pierwszym odnowieniu substancje takie 
powinny być poddawane dalszemu 
przeglądowi jedynie wówczas, gdy istnieją 
dowody, że przestały spełniać wymagania 
niniejszego rozporządzenia.

(13) W celu zapewnienia bezpieczeństwa, 
okres zatwierdzania substancji czynnych 
powinien być ograniczony w czasie.
Doświadczenie zdobyte w wyniku 
faktycznego stosowania środków ochrony 
roślin oraz wszelkie osiągnięcia w nauce 
i technice należy uwzględnić przy 
podejmowaniu wszelkich decyzji 
dotyczących odnowienia zatwierdzenia. Po 
pierwszym odnowieniu należy prowadzić 
program regularnych odnowień 
zatwierdzenia.

Uzasadnienie

Poprawka niniejsza zmierza do zapewnienia, że zarówno substancje nowe, jak i starsze, 
zawierane w wykazie pozytywnym począwszy od roku 1991 (załącznik 1 do dyrektywy 91/414) 
podlegają regularnym przeglądom i rozpatruje się ich szkodliwość.

Poprawka 5
Punkt 21 preambuły

(21) Przepisy dotyczące udzielania zezwoleń 
muszą zapewniać wysoki standard ochrony.

(21) Przepisy dotyczące udzielania zezwoleń 
muszą zapewniać wysoki standard ochrony.
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W szczególności przy udzielaniu zezwoleń 
na środki ochrony roślin, cel ochrony 
zdrowia ludzi i zwierząt powinny być 
nadrzędny nad celem poprawy produkcji 
roślinnej. A zatem przed wprowadzeniem do 
obrotu środka ochrony roślin należy 
wykazać, że zapewnia on jednoznaczną 
korzyść dla produkcji roślinnej i nie ma 
szkodliwego wpływu na zdrowie ludzi i 
zwierząt ani niedopuszczalnego wpływu na 
środowisko.

W szczególności przy udzielaniu zezwoleń 
na środki ochrony roślin, cel ochrony 
zdrowia ludzi i zwierząt powinien być 
nadrzędny nad celem poprawy produkcji 
roślinnej. A zatem przed wprowadzeniem do 
obrotu środka ochrony roślin należy 
wykazać, że nie są ma on szkodliwego 
wpływu na zdrowie ludzi i zwierząt ani też 
na środowisko oraz że rzeczywiście 
zapewnia on jednoznaczną korzyść dla 
produkcji roślinnej w danej strefie 
geograficznej.

Poprawka 6
Punkt 22 a preambuły (nowy)

(22a) Dostępność różnych i bezpiecznych 
środków ochrony roślin jest niezbędna do 
optymalnej kontroli szkodników. Procedura 
udzielania zezwoleń powinna trwać 
możliwie najkrócej. Należy zachować 
zezwolenie tymczasowe oraz 
zharmonizować przepisy dotyczące importu 
równoległego.

Poprawka 7
Punkt 24 preambuły

(24) Aby uniknąć powielania prac, 
zmniejszyć obciążenia administracyjne dla 
przemysłu i państw członkowskich oraz 
zapewnić bardziej zharmonizowaną 
dostępność środków ochrony roślin, 
zezwolenia udzielone przez jedno państwo 
członkowskie powinny być akceptowane 
przez inne państwa członkowskie, gdzie 
istnieją porównywalne warunki ekologiczne 
i klimatyczne. A zatem należy podzielić 
Unię Europejską na strefy uznawania 
zezwoleń o porównywalnych warunkach w 
celu ułatwienia takiego wzajemnego 
uznawania.

(24) Aby uniknąć powielania prac, 
zmniejszyć obciążenia administracyjne dla 
przemysłu i państw członkowskich oraz 
zapewnić bardziej zharmonizowaną 
dostępność środków ochrony roślin, 
zezwolenia udzielone przez jedno państwo 
członkowskie powinny być akceptowane 
przez inne państwa członkowskie, gdzie 
istnieją porównywalne warunki ekologiczne 
i klimatyczne. A zatem należy podzielić 
Unię Europejską na strefy uznawania 
zezwoleń o porównywalnych warunkach w 
celu osiągnięcia rzeczywistego wzajemnego 
uznawania.
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Uzasadnienie

Aby ostatecznie stworzyć dobrze funkcjonujący rynek wewnętrzny środków ochrony roślin, 
konieczne jest zezwolenie obejmujące całą UE. W ramach procedury udzielania zezwolenia 
należy uwzględnić ponadto dodatkowe wymogi i ograniczenia (np. strefy buforowe, okresowy 
zakaz stosowania itd.)

Poprawka 8
Punkt 24 a preambuły (nowy)

(24a) Wzajemne uznawanie w ramach 
danej strefy przyspiesza i ułatwia procedurę 
udzielania zezwoleń na środki ochrony 
roślin. Ponieważ wzorce stosowania 
i warunki naturalne mogą różnić się 
w ramach danej strefy, państwa 
członkowskie powinny być uprawnione do 
dyktowania specjalnych warunków 
stosowania. Nie należy zobowiązywać 
państw członkowskich, aby uznawały 
wycofanie zezwolenia dokonane przez inne 
państwo członkowskie należące do tej samej 
strefy, jeżeli mogą udowodnić, że warunki 
panujące na ich terytorium umożliwiają 
bezpieczne stosowanie. Państwa 
członkowskie powinny współpracować na 
wszystkich etapach procedury udzielania 
zezwoleń na środki ochrony roślin.

Poprawka 9
Punkt 24 b preambuły (nowy)

(24b) Podział krajów członkowskich na 
strefy uznawania zezwoleń traktowany jest 
jako pierwszy krok w kierunku stworzenia 
jednolitego rynku wewnętrznego środków 
ochrony roślin, na którym zezwolenie na 
środek ochrony roślin będzie ważne w całej 
UE. Komisja zdaje regularnie 
sprawozdania ze stanu wdrożenia rynku 
wewnętrznego środków ochrony roślin.
Proponuje środki do możliwie najszybszego 
stworzenia rynku wewnętrznego.
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Uzasadnienie

Aby ostatecznie stworzyć dobrze funkcjonujący rynek wewnętrzny środków ochrony roślin, 
konieczne jest zezwolenie obejmujące całą UE. Pierwszym krokiem w tym kierunku może być 
zezwolenie strefowe, w przypadku którego zezwolenie na środek ochrony roślin udzielone w 
jednym państwie członkowskim jest wiążące we wszystkich państwach członkowskich tej 
samej strefy. Celem jest stworzenie rynku wewnętrznego w zakresie środków ochrony roślin.
Oznacza to, że zezwolenie na środek ochrony roślin udzielone w jednym państwie 
członkowskim UE obowiązuje automatycznie jako zezwolenie obejmujące całą UE.

Poprawka 10
Punkt 28 preambuły

(28) W celu zapewnienia wysokiego 
poziomu ochrony zdrowia ludzi i 
środowiska, środki ochrony roślin powinny 
być stosowane właściwie, z uwzględnieniem 
zasad zintegrowanego zarządzania 
szkodnikami. Rada włączy do wymogów 
podstawowych w zakresie zarządzania, o 
których mowa w załączniku III do 
rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 zasady 
zintegrowanego zarządzania szkodnikami, 
w tym dobrą praktykę ochrony roślin i 
dobrą praktykę środowiskową. Dlatego też,
należy przewidzieć okres przejściowy 
pozwalający państwom członkowskim na 
wprowadzenie koniecznych struktur 
umożliwiających użytkownikom środków 
ochrony roślin zastosowanie zasad 
zintegrowanego zarządzania szkodnikami.

(28) W celu zapewnienia wysokiego 
poziomu ochrony zdrowia ludzi i 
środowiska, środki ochrony roślin powinny 
być stosowane właściwie, z uwzględnieniem 
zasad zintegrowanego zarządzania 
szkodnikami. Dlatego też należy 
przewidzieć okres przejściowy pozwalający 
państwom członkowskim na wprowadzenie 
koniecznych struktur umożliwiających 
użytkownikom środków ochrony roślin 
zastosowanie zasad zintegrowanego 
zarządzania szkodnikami.

Uzasadnienie

Odrzucenie wprowadzenia nowych zobowiązań odnośnie do wzajemnej zgodności.

Poprawka 11
Punkt 37 a preambuły (nowy)

(37a) Konieczne jest umożliwienie 
podmiotom takiego samego dostępu do 
rynku, a w szczególności umożliwienie 
działalności małym i średnim 
przedsiębiorstwom, w celu wspierania 
właściwej dostępności pewnych i 
skutecznych środków ochrony roślin dla 
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rolników.

Or. es

Uzasadnienie

Dostęp do rynku na równych prawach dla wszystkich podmiotów sprzyja innowacyjności i 
rozwojowi nowych środków oraz doskonaleniu już istniejących, konkurencji na rynku oraz 
dostępności większej gamy środków dla rolników.

Poprawka 12
Punkt 38 preambuły

(38) Rozporządzenie (WE) nr 882/2004 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 
kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli 
urzędowych przeprowadzanych w celu 
sprawdzenia zgodności z prawem paszowym 
i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi 
zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt 
zapewnia metody kontroli stosowania 
środków ochrony roślin na wszystkich 
etapach produkcji żywności, także
prowadzenie dokumentacji dotyczącej 
stosowania środków ochrony roślin.
Podobne zasady odnoszą się do 
przechowywania i stosowania środków 
ochrony roślin nieobjętych 
rozporządzeniem (WE) nr 882/2004.

(38) Rozporządzenie (WE) nr 882/2004 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 
kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli 
urzędowych przeprowadzanych w celu 
sprawdzenia zgodności z prawem paszowym 
i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi 
zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt 
zapewnia metody kontroli stosowania 
środków ochrony roślin na wszystkich 
etapach produkcji żywności, jeżeli środki 
ochrony roślin stosowane są bezpośrednio 
w produkcji żywności, w tym prowadzenie 
dokumentacji dotyczącej stosowania 
środków ochrony roślin.

Uzasadnienie

Rozporządzenie (WE) nr 882/2004 nie ma nic wspólnego ze środkami ochrony roślin.

Poprawka 13
Punkt 38 a preambuły (nowy)

(38a) Biurokratyczne obciążenia dla 
rolników powinny być ograniczone do 
minimum.

Poprawka 14
Artykuł 1
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Przedmiot Przedmiot i cel
Niniejsze rozporządzenie ustanawia przepisy 
dotyczące udzielania zezwoleń na środki 
ochrony roślin w postaci handlowej oraz ich 
wprowadzania do obrotu, stosowania i 
kontrolowania w obrębie Wspólnoty.

1. Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
przepisy dotyczące udzielania zezwoleń na 
środki ochrony roślin w postaci handlowej 
oraz ich wprowadzania do obrotu, 
stosowania i kontrolowania w obrębie 
Wspólnoty.

Niniejsze rozporządzenie ustanawia zarówno 
zasady zatwierdzania substancji czynnych, 
środków zabezpieczających i synergetyków, 
które zawierają lub z których składają się 
środki ochrony roślin oraz zasady dotyczące 
adiuwantów i składników obojętnych.

2. Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
zarówno zasady zatwierdzania substancji 
czynnych, środków zabezpieczających i 
synergetyków, które zawierają lub z których 
składają się środki ochrony roślin oraz 
zasady dotyczące adiuwantów i składników 
obojętnych.

3. Celem niniejszego rozporządzenia jest 
zapewnienie wysokiego poziomu ochrony 
zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska.
4. Niniejsze rozporządzenie opiera o się o 
zasadę ostrożności w celu zapewnienia, że 
substancje lub środki ochrony roślin 
wprowadzane do obrotu nie mają 
niekorzystnego wpływu na zdrowie ludzi 
ani środowisko.

Uzasadnienie

W obecnym wniosku cel rozporządzenia wymieniony jest tylko w punktach preambuły. Cel 
powinien być przedstawiony w pierwszych artykułach. Zasada ostrożności wymieniona jest 
tylko w punkcie preambuły (8) i art. 13 ust. 2. Zwrócenie uwagi na tę zasadę już w pierwszych 
artykułach rozporządzenia byłoby bardziej pożądane.

Poprawka 15
Artykuł 3 punkt 9 a (nowy)

(9a) „handel równoległy”
Import środków ochrony roślin z państwa 
członkowskiego, w którym produkt ten 
został zatwierdzony zgodnie z przepisami 
dyrektywy 91/414/EWG lub niniejszego 
rozporządzenia, z zamiarem wprowadzenia 
go do obrotu w państwie członkowskim 
importującym, w którym ten środek 
ochrony roślin lub identyczny produkt 
referencyjny został zatwierdzony w myśl 
przepisów dyrektywy 91/414/EWG lub 
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niniejszego rozporządzenia;

Uzasadnienie

Istnieje potrzeba klarownej definicji i minimalnego zestawu zharmonizowanych zasad 
wspólnotowych regulujących wprowadzanie środków ochrony roślin do obrotu poprzez 
handel równoległy.

Poprawka 16
Artykuł 3 punkt 9 b (nowy)

(9b) „identyczny”
Środki ochrony roślin są uznawane za 
identyczne, jeżeli:
• mają wspólne pochodzenie,
• zostały wyprodukowane przez tę samą 
spółkę, przez powiązane przedsiębiorstwo 
albo w ramach licencji („tożsamość 
producenta”), oraz
• zostały przynajmniej wyprodukowane 
zgodnie z tą samą formułą, przy użyciu tego 
samego aktywnego składnika, dają taki sam 
efekt, z odpowiednim uwzględnieniem w 
szczególności różnic, jakie mogą 
występować w warunkach dotyczących 
rolnictwa, zdrowia roślin i środowiska, 
zwłaszcza warunków klimatycznych.

Uzasadnienie

W związku z handlem równoległym: uproszczona procedura wprowadzania środków ochrony 
roślin do obrotu poprzez handel równoległy powinna mieć zastosowanie tylko wówczas, gdy 
produkt importowany jest identyczny z zatwierdzonym produktem, stąd proponowana 
definicja.

Poprawka 17
Artykuł 3 punkt 10

Akt administracyjny, na podstawie którego 
właściwy organ państwa członkowskiego 
zezwala na wprowadzenie do obrotu środka 
ochrony roślin na swoim terytorium;

Akt administracyjny, na podstawie którego 
właściwy organ państwa członkowskiego 
zezwala na wprowadzenie do obrotu środka 
ochrony roślin w strefie;
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Uzasadnienie

Aby ostatecznie stworzyć dobrze funkcjonujący rynek wewnętrzny środków ochrony roślin, 
konieczne jest zezwolenie obejmujące całą UE.

Poprawka 18
Artykuł 3 punkt 18

Praktyka, w której zabiegi z użyciem 
środków ochrony roślin stosowanych na 
danej uprawie, zgodnie z warunkami 
dozwolonego stosowania, są wybierane, 
dawkowane i planowane tak, by zapewnić 
maksymalną skuteczność przy minimalnej 
niezbędnej ilości, z uwzględnieniem 
miejscowych warunków i możliwości 
kontroli kulturalnej i biologicznej;

Praktyka, w której zabiegi z użyciem 
środków ochrony roślin stosowanych na 
danej uprawie, zgodnie z warunkami 
dozwolonego stosowania, są wybierane, 
dawkowane i planowane tak, by zapewnić 
maksymalną skuteczność przy minimalnej 
niezbędnej ilości, z uwzględnieniem 
zarządzania odpornością, miejscowych 
warunków i możliwości kontroli kulturalnej 
i biologicznej;

Poprawka 19
Artykuł 3 punkt 19

(19) „dobra praktyka środowiskowa”
Praktyka w ochronie roślin obejmująca 
posługiwanie się i stosowanie środków 
ochrony roślin w taki sposób, by w możliwie 
najmniejszym stopniu doszło do skażenia 
środowiska;

skreślony

Uzasadnienie

Definicja „dobrej praktyki środowiskowej” jest zbędna i powoduje niepotrzebny zamęt.
Ochrona środowiska jest jednym z elementów procedury udzielania zezwoleń. Ochrona 
środowiska jest także elementem „zintegrowanego zarządzania szkodnikami” oraz „dobrej 
praktyki ochrony roślin”.

Poprawka 20
Artykuł 3 punkt 21

Sprawozdanie z testu lub badań jest objęty
ochroną danych, jeśli właściciel ma prawo 
uniemożliwić innej osobie skorzystanie z 
niego.

Sprawozdanie z testu lub badań, w tym 
podsumowanie, jest objęte ochroną danych, 
jeśli właściciel ma prawo uniemożliwić 
innej osobie skorzystanie z niego.
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Poprawka 21
Artykuł 3 punkt 21 a (nowy)

(21a) „państwo członkowskie pełniące rolę 
sprawozdawcy”
Państwo członkowskie przyjmujące 
odpowiedzialność za ocenę substancji 
aktywnych, środków zabezpieczających lub 
synergetyków. Jest ono zobowiązane do 
wywiązywania się z tego zadania w sposób 
profesjonalny i do publikowania 
sprawozdania z analizy oddziaływania w 
przewidzianych terminach. Należy określić 
państwo członkowskie pełniące rolę 
sprawozdawcy.

Uzasadnienie

Konieczne jest podanie definicji państwa członkowskiego pełniącego rolę sprawozdawcy.

Poprawka 22
Artykuł 3 ustęp 21 b (nowy)

21b. „niedopuszczalny wpływ na 
środowisko”
Każdy wpływ mogący oznaczać 
nieodwracalną zmianę różnorodności 
biologicznej i biotopu, w szczególności 
poprzez znaczące zaburzenia u niektórych 
gatunków, mogące w ostatecznym 
rozrachunku prowadzić do ich wymarcia.

Uzasadnienie

Termin „niedopuszczalny” nie został nigdy precyzyjnie zdefiniowany.

Poprawka 23
Artykuł 4 ustęp 2 litera a)

a) nie mogą mieć szkodliwego wpływu na 
zdrowie ludzi, w tym grup szczególnie 
narażonych, lub na zdrowie zwierząt, z 
uwzględnieniem znanych skutków 
kumulacji w organizmie i skutków 
synergicznych, przy istnieniu metod 
umożliwiających ocenę takich skutków; ani 

a) nie mogą mieć szkodliwego wpływu na 
zdrowie ludzi, w szczególności na zdrowie 
użytkowników, którzy mają bezpośredni 
kontakt z tymi środkami, oraz ze 
szczególnym uwzględnieniem grup 
szczególnie narażonych, takich jak kobiety 
w wieku reprodukcyjnym, płody i dzieci do 
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wpływu na wody gruntowe; wieku dojrzewania, lub na zdrowie zwierząt, 
z uwzględnieniem znanych skutków 
kumulacji w organizmie i skutków 
synergicznych, ani wpływu na wody 
gruntowe;

Uzasadnienie

Zgodnie z zasadą ostrożności substancje nie powinny mieć jakiegokolwiek negatywnego 
wpływu na zdrowie ludzi, w szczególności na podgrupy najbardziej narażone, takie jak płody 
i dzieci, lub środowisko. Jest to zgodne z reakcją PE (rezolucja PE P5_TA(2002)0276, punkt 
uzasadnienia 4) i Rady na pierwszy komunikat Komisji w sprawie rewizji dyrektywy 91/414. 
Osoby zatrudnione w rolnictwie oraz rolnicy mający bezpośredni kontakt z substancjami 
podczas napełniania opryskiwaczy, lub którzy narażeni są na działanie substancji w trakcie 
pracy na polu, również powinni być uznani za szczególnie narażoną grupę.

Poprawka 24
Artykuł 4 ustęp 2 litera c)

c) w przypadku pozostałości o znaczeniu 
toksykologicznym lub środowiskowym, 
muszą istnieć metody ich pomiaru.

c) w przypadku pozostałości wszystkich 
środków ochrony roślin, muszą istnieć 
metody ich pomiaru, które są wystarczająco 
precyzyjne, by odpowiadać poziomowi obaw 
wyrażanych w różnego rodzaju mediach 
zajmujących się ochroną środowiska i 
biologią.

Poprawka 25
Artykuł 4 ustęp 3 część wprowadzająca

3. Stosowanie środków ochrony roślin w 
sposób zgodny z dobrą praktyką ochrony 
roślin i odnoszące do normalnych
warunków stosowania musi spełniać 
następujące wymagania:

3. Stosowanie środków ochrony roślin w 
sposób zgodny z właściwym stosowaniem i 
odnoszące do faktycznych warunków 
stosowania musi spełniać następujące 
wymagania:

Poprawka 26
Artykuł 4 ustęp 3 litera b)

b) nie może mieć natychmiastowego lub 
opóźnionego szkodliwego wpływu na 
zdrowie ludzi lub zwierząt, bezpośrednio lub 
poprzez picie wody, spożywanie żywności 
lub paszy lub wdychanie powietrza, ani 
wpływu w miejscu pracy lub poprzez inny 
wpływ pośredni, z uwzględnieniem znanych 

b) nie może mieć natychmiastowego lub 
opóźnionego szkodliwego wpływu na:
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skutków kumulacji w organizmie i skutków 
synergicznych, przy istnieniu metod 
umożliwiających ocenę takich skutków; ani 
mieć wpływu na wody gruntowe;

(i) zdrowie ludzi, ze szczególnym 
uwzględnieniem grup szczególnie 
narażonych, jak kobiety w wieku 
reprodukcyjnym, płody i dzieci do wieku 
dojrzewania;
(ii) lub zdrowie zwierząt, bezpośrednio lub 
poprzez picie wody, spożywanie żywności 
lub paszy lub wdychanie powietrza, także w 
miejscach oddalonych od źródła 
uwolnienia, co dotyczy np. regionów 
polarnych, ani wpływu w miejscu pracy lub 
poprzez inny wpływ pośredni, z 
uwzględnieniem znanych skutków 
kumulacji w organizmie i skutków 
synergicznych ani mieć wpływu na wody 
gruntowe;

Poprawka 27
Artykuł 4 ustęp 3 litera e) punkt (ii)

(ii) wpływu na gatunki inne niż docelowe; (ii) wpływu na gatunki inne niż docelowe,
szczególnie na zachowanie tych gatunków;

Uzasadnienie

Zbyt często bada się tylko śmiertelność, a nie wpływ na zachowanie. Konieczne jest więc 
doprecyzowanie.

Poprawka 28
Artykuł 4 ustęp 3 litera e) punkt (iii)

(iii) wpływu na bioróżnorodność. skreślony

Uzasadnienie

Wszystkie środki ochrony roślin mają wpływ na bioróżnorodność. Różnorodność biologiczna 
jest bardzo szerokim pojęciem, trudnym do ograniczenia. Z dyskusji dotyczącej zezwoleń na 
GMO wynika, że nie istnieje żadna oparta na naukowych kryteriach procedura oceny wpływu 
na różnorodność biologiczną pojmowaną całościowo. Proponuje się tekst analogiczny do 
tekstu dyrektywy w sprawie produktów biobójczych.
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Poprawka 29
Artykuł 8 ustęp 2

2. Pełna dokumentacja zawiera pełen tekst 
poszczególnych sprawozdań z testów i 
badań dotyczących wszystkich informacji, o 
których mowa w ust. 1 lit. b) i c). Nie 
zawiera ona sprawozdań z testów lub badań 
obejmujących celowe podawanie substancji 
czynnej lub środka ochrony roślin ludziom.

2. Pełna dokumentacja zawiera pełen tekst 
poszczególnych sprawozdań z testów i
badań dotyczących wszystkich informacji, o 
których mowa w ust. 1 lit. b) i c).

Uzasadnienie

Odrzucenie już dostępnych, uzasadnionych naukowo i etycznie akceptowalnych danych na 
temat ludzi jest sprzeczne z dobrymi zasadami nauki i obniża jakość decyzji dotyczących 
zarządzania ryzykiem.

Poprawka 30
Artykuł 9 ustęp 2 akapit 1

2. Jeżeli brakuje jednego lub większej liczby 
elementów przewidzianych art. 8, państwo 
członkowskie powiadamia wnioskodawcę, 
określając termin ich złożenia.

2. Jeżeli brakuje jednego lub większej liczby 
elementów przewidzianych art. 8, państwo 
członkowskie powiadamia wnioskodawcę, 
określając termin ich złożenia, który nie 
może przekraczać trzech miesięcy. Stosuje 
się art. 7 ust. 3.

Uzasadnienie

Konieczne jest określenie maksymalnej długości terminu wyznaczonego na złożenie 
brakujących elementów.

Powiadomione państwa członkowskie stosują te same poziomy ochrony danych i poufności, 
co państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy.

Poprawka 31
Artykuł 9 ustęp 3 akapit 1

3. Jeżeli dokumentacja przedłożona wraz z 
wnioskiem zawiera wszystkie elementy 
przewidziane art. 8, państwo członkowskie 
pełniące rolę sprawozdawcy powiadamia 
wnioskodawcę, Komisję, pozostałe państwa 
członkowskie i Urząd o dopuszczalności 

3. Jeżeli dokumentacja przedłożona wraz 
z wnioskiem zawiera wszystkie elementy 
przewidziane art. 8, państwo członkowskie 
pełniące rolę sprawozdawcy powiadamia 
wnioskodawcę, Komisję, pozostałe państwa 
członkowskie i Urząd o dopuszczalności 
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wniosku i rozpoczyna ocenę substancji 
czynnej.

wniosku i rozpoczyna ocenę substancji 
czynnej. Państwo członkowskie pełniące 
rolę sprawozdawcy może rozpocząć ocenę 
substancji czynnej natychmiast po 
otrzymaniu dokumentacji.

Uzasadnienie

W celu przyspieszenia procedury należy dopuścić, by państwo członkowskie pełniące rolę 
sprawozdawcy mogło niezwłocznie rozpocząć ocenę substancji.

Poprawka 32
Artykuł 11 ustęp 1

1. W ciągu dwunastu miesięcy od daty 
powiadomienia przewidzianego w art. 9 ust. 
3 akapit pierwszy, państwo członkowskie 
pełniące rolę sprawozdawcy przygotowuje 
i przedkłada Urzędowi sprawozdanie (dalej 
zwane „projektem sprawozdania z oceny”) 
oceniające, czy dana substancja czynna 
może spełniać wymagania art. 4.

1. W ciągu dziewięciu miesięcy od daty 
powiadomienia przewidzianego w art. 9 ust. 
3 akapit pierwszy, państwo członkowskie 
pełniące rolę sprawozdawcy przygotowuje 
i przedkłada Urzędowi sprawozdanie (dalej 
zwane „projektem sprawozdania z oceny”) 
oceniające, czy dana substancja czynna 
może spełniać wymagania art. 4.

Jeżeli państwo członkowskie potrzebuje 
dodatkowych informacji, ustala termin 
dostarczenia ich przez wnioskodawcę. W 
takim przypadku okres dwunastomiesięczny 
zostaje przedłużony o dodatkowy okres 
przyznany przez państwo członkowskie.
Informuje ono o tym Komisję i Urząd.

Jeżeli państwo członkowskie potrzebuje 
dodatkowych informacji, ustala racjonalny
termin dostarczenia ich przez 
wnioskodawcę. W takim przypadku okres 
ośmiomiesięczny zostaje przedłużony 
o dodatkowy okres przyznany przez państwo 
członkowskie. Informuje ono o tym Komisję 
i Urząd.

Państwo członkowskie może skonsultować 
się z Urzędem.

Państwo członkowskie może skonsultować 
się z Urzędem.

Stosuje się art. 7 ust. 3.

Uzasadnienie

Proponowana zmiana ma na celu przyspieszenie procedury oraz zapewnienie dostatecznej 
ochrony danych.

Poprawka 33
Artykuł 13 ustęp 1 akapit 1

1. W ciągu sześciu miesięcy od otrzymania 
od Urzędu stanowiska przewidzianego w art. 

1. W ciągu trzech miesięcy od otrzymania 
od Urzędu stanowiska przewidzianego w art. 
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12 ust. 2, Komisja przedstawia 
sprawozdanie (dalej zwane „sprawozdaniem 
z przeglądu”, Komitetowi, o którym mowa 
w art. 76 ust. 1, uwzględniając projekt 
sprawozdania z oceny przygotowany przez 
państwo członkowskie pełniące rolę 
sprawozdawcy zgodnie z art. 11 
i stanowisko Urzędu zgodnie z art. 12.

12 ust. 2, Komisja przedstawia 
sprawozdanie (dalej zwane „sprawozdaniem 
z przeglądu”) Komitetowi, o którym mowa 
w art. 76 ust. 1, uwzględniając projekt 
sprawozdania z oceny przygotowany przez 
państwo członkowskie pełniące rolę 
sprawozdawcy zgodnie z art. 11 
i stanowisko Urzędu zgodnie z art. 12.

Uzasadnienie

Komisja nie potrzebuje sześciu miesięcy na sporządzenie sprawozdania dotyczącego w pełni 
przeanalizowanej dokumentacji. Procedurę należy przyspieszyć.

Poprawka 34
Artykuł 14 ustęp 2

2. Odnowienie jest udzielane na czas 
nieokreślony.

2. Zatwierdzenie może być odnowione 
jednorazowo lub wielokrotnie na okres 
nieprzekraczający 10 lat.

Uzasadnienie

Zatwierdzenie po pierwszym odnowieniu nie powinno być udzielane na czas nieokreślony.
Substancja musi podlegać ocenie i kontroli po dalszych dziesięciu latach, tak aby właściwe 
władze mogły zareagować na ewentualne skutki długoterminowe. Decyzje powinny być 
podejmowane w świetle bieżącej wiedzy naukowej i technicznej zgodnie z art. 4 ust. 10.

Poprawka 35
Artykuł 24 ustęp 1

1. W drodze odstępstwa od art. 5 i art. 14 
ust. 2, substancja czynna spełniająca kryteria 
przewidziane art. 4 jest zatwierdzana na 
okres nieprzekraczający siedmiu lat, jeżeli 
inne już zatwierdzone substancje czynne są 
znacznie mniej toksyczne dla konsumentów 
lub podmiotów lub powodują znacznie 
mniejsze ryzyko dla środowiska. Ocena 
uwzględnia kryteria ustanowione w punkcie 
4 załącznika II.
Taka substancja jest zwana dalej
„substancją nadającą się do zastąpienia”.

1. Substancja czynna spełniająca kryteria 
określone w art. 4 i co najmniej jedno 
z kryteriów ustanowionych w punkcie 4 
załącznika II jest klasyfikowana
i zatwierdzana jako „substancja nadająca
się do zastąpienia”.

Okres ważności zatwierdzenia wynosi 
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10 lat. Art. 14 ust. 2 nie ma zastosowania.

Uzasadnienie

Okres ważności zatwierdzenia w przypadku substancji nadających się do zastąpienia 
powinien wynosić 10 lat. Substancja nadająca się do zastąpienia – jej wpływ na zdrowie 
i środowisko – są wyczerpująco badane w ramach procedury udzielania zezwolenia.
Zezwolenie na substancję czynną jest regularnie rewidowane i może być wycofane w 
dowolnym czasie, jeżeli pojawią się nowe obawy lub do obrotu wprowadzone zostaną lepsze 
produkty. Producenci i użytkownicy środków ochrony roślin potrzebują pewnej podstawy 
prawnej.

(Ostatnie zdanie zmienionego ustępu obowiązuje tylko wówczas, jeżeli poprawka 34 nie 
zostanie przyjęta przez komisję przedmiotowo właściwą.)

Poprawka 36
Artykuł 27 ustęp 2 a (nowy)

2a. Jeżeli składnik obojętny jest stosowany 
jako składnik środka ochrony roślin 
dozwolonym zgodnie z dyrektywą 
91/414/EWG1 lub z niniejszym 
rozporządzeniem, powinien być traktowany 
jako zarejestrowany zgodnie z art. 15 ust. 1 
rozporządzenia (WE) nr 1907/20062 w celu 
wyłącznego stosowania w środkach 
ochrony roślin.
1 Dyrektywa Rady 91/414/EWG z dnia 15 lipca 
1991 r. dotycząca wprowadzania do obrotu środków 
ochrony roślin (Dz.U. L 230 z 19.8.1991, str. 1).
2 Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. 
w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń 
i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów 
(REACH), utworzenia Europejskiej Agencji 
Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE 
oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) 
nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) 
nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 
76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 
93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz.U. L 396 
z 30.12.2006, str. 1).

Uzasadnienie

Chodzi o uniknięcie dublowania się przepisów niniejszego rozporządzenia oraz przepisów 
rozporządzenia REACH dotyczących składników obojętnych stosowanych w środkach 
ochrony roślin.
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Poprawka 37
Artykuł 28 a (nowy)

Artykuł 28 a
Tymczasowe zezwolenie

1. W drodze odstępstwa od art. 28 ust. 1 
państwo członkowskie może, w celu 
ułatwienia dostępu do nowych preparatów 
używanych w rolnictwie, zezwolić – na 
podstawie projektu sprawozdania z oceny, 
o którym mowa w art. 11, na okres 
tymczasowy nieprzekraczający trzech lat –
na wprowadzenie do obrotu środków 
ochrony roślin zawierających substancję 
czynną, na którą jeszcze nie wydano 
zezwolenia, pod warunkiem że 
dokumentacja dotycząca tej substancji 
czynnej spełnia wymogi art. 4 i 8 oraz 
odpowiednio do przewidywanych form 
stosowania. W stosownych przypadkach 
zezwolenie obejmuje najwyższe 
dopuszczalne poziomy pozostałości zgodnie 
z art. 15 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) 
nr 396/2005.
2. Państwo członkowskie niezwłocznie 
informuje pozostałe państwa członkowskie 
oraz Komisję o wyniku oceny dokumentacji 
oraz warunkach tymczasowego zezwolenia.
3. Po przeprowadzeniu oceny dokumentacji 
można orzec, zgodnie z procedurą 
określoną w art. 76 ust. 3, że substancja 
czynna nie spełnia wymogów określonych 
w art. 4. W takich przypadkach państwa 
członkowskie zapewniają wycofanie 
tymczasowego zezwolenia.
4. Jeżeli po upływie trzech lat decyzja co do 
zezwolenia na substancję czynną nie 
zostanie podjęta, państwo członkowskie 
pełniące rolę sprawozdawcy może 
zadecydować o przyznaniu kolejnego 
zezwolenia tymczasowego na okres trzech 
lat.
Stosuje się art. 56 i 60.
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Uzasadnienie

Sprawozdawca proponuje, aby zachować art. 8 rozporządzenia WE nr 91/414 dotyczący 
zezwolenia tymczasowego. Doświadczenie nie wskazuje, by skreślenie tego artykułu było 
uzasadnione. Nie ma gwarancji, że procedura udzielenia zezwolenia nie będzie trwać dłużej 
niż dwa lata lub, co zaproponował sprawozdawca, półtora roku. Rolnicy potrzebują szerokiej 
gamy produktów służących kontrolowaniu szkodników i zwalczania odporności.
Nieuzasadnione ograniczenie możliwości wyboru doprowadzi do niepożądanych problemów 
ze szkodnikami lub nielegalnym stosowaniem. Substancja powinna być udostępniana, gdy 
tylko określone zostaną jej pierwsze bezpieczne zastosowania, tak aby rolnicy dysponowali 
nowymi i innowacyjnymi produktami.

Poprawka 38
Artykuł 29 ustęp 6 akapit 1 a (nowy)

Jednolite zasady należycie uwzględniają 
interakcję między substancją czynną, 
środkami zabezpieczającymi, synergetykami 
i składnikami obojętnymi.

Uzasadnienie

Należy sprecyzować, że przy udzielaniu zezwolenia uwzględnia się interakcję różnych 
substancji. Nie wystarczy badać poszczególnych substancji składowych oddzielnie.

Głównym celem poprawki jest uściślenie. Kwestii tej dotyczą już pośrednio art. 25 ust. 2 
w połączeniu z art. 8 ust. 1 lit. a), art. 29 ust. 4 oraz jednolite zasady.

Poprawka 39
Artykuł 30 tytuł i ustęp 1

Treść Treść zezwolenia
1. Zezwolenie określa uprawę oraz cele, w 
których może być stosowany środek 
ochrony roślin.

1. Zezwolenie wydawane w ustalonej 
formie określa uprawę oraz cele, w których 
może być stosowany środek ochrony roślin.

Uzasadnienie

Należy ustalić formę zezwolenia i musi być ona taka sama we wszystkich państwach 
członkowskich.

Poprawka 40
Artykuł 30 ustęp 2
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2. Zezwolenie określa wymagania związane 
z wprowadzeniem do obrotu oraz 
stosowaniem środka ochrony roślin.
Wymagania te obejmują warunki stosowania 
niezbędne, by zapewnić zgodność 
z warunkami i wymaganiami 
przewidzianymi w rozporządzeniu 
zatwierdzającym substancje czynne, środki 
zabezpieczające i synergetyki. Zezwolenie 
obejmuje klasyfikację środków ochrony 
roślin do celów dyrektywy 1999/45/WE.

2. Zezwolenie określa wymagania związane 
z wprowadzeniem do obrotu oraz 
stosowaniem środka ochrony roślin.
Wymagania te obejmują warunki stosowania 
niezbędne, by zapewnić zgodność 
z warunkami i wymaganiami 
przewidzianymi w rozporządzeniu 
zatwierdzającym substancje czynne, środki 
zabezpieczające i synergetyki.

Uzasadnienie

W niektórych państwach członkowskich klasyfikacja zgodnie z dyrektywą 1999/45/WE jest 
często pozostawiana w gestii posiadacza zezwolenia. Aby doprowadzić do zharmonizowanego 
etykietowania, podobne rozwiązanie należy przyjąć na poziomie wspólnotowym. Za 
klasyfikację powinien być odpowiedzialny wnioskodawca, a nie państwo członkowskie 
pełniące rolę sprawozdawcy w danej strefie. Nałożenie tego obowiązku na państwo 
członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy w danej strefie spowoduje znaczne opóźnienia 
w procedurze i może doprowadzić do powstania różnych klasyfikacji w poszczególnych 
strefach i/lub państwach członkowskich.

Poprawka 41
Artykuł 30 ustęp 3 litera b)

b) zobowiązanie do informowania 
wszelkich sąsiadów, którzy mogą być 
narażeni na przenoszenie aerozoli, przed 
użyciem środka, a także tych którzy zażądali 
poinformowania.

skreślona

Uzasadnienie

Obowiązek informowania sąsiadów jest wyraźnie biurokratyczny, gdyż wszelkie niezbędne 
środki zapobiegania ryzyku przewidziano w dyrektywie w sprawie zrównoważonego 
stosowania.

Poprawka 42
Artykuł 32 ustęp 1

1. Osoba zamierzająca wprowadzić do 
obrotu środek ochrony roślin składa wniosek 
o zezwolenie, osobiście lub za 
pośrednictwem przedstawiciela, w każdym

1. Osoba zamierzająca wprowadzić do 
obrotu środek ochrony roślin składa w 
jednym państwie członkowskim UE, 
osobiście lub za pośrednictwem 
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państwie członkowskim, gdzie środek 
ochrony roślin ma być wprowadzony do 
obrotu.

przedstawiciela, wniosek o zezwolenie 
ważne dla całej strefy.

Uzasadnienie

Aby ostatecznie stworzyć dobrze funkcjonujący rynek wewnętrzny środków ochrony roślin, 
konieczne jest zezwolenie strefowe obejmujące całą UE.

Poprawka 43
Artykuł 34

Wniosek jest rozpatrywany przez państwo 
członkowskie zaproponowane przez 
wnioskodawcę, chyba że państwo 
członkowskie z tej samej strefy wyrazi zgodę 
na jego rozpatrzenie. Państwo 
członkowskie, które rozpatrzy wniosek 
informuje o tym wnioskodawcę.

Wniosek jest rozpatrywany przez państwo
członkowskie odniesienia przy 
zaangażowaniu wszystkich państw 
członkowskich strefy. Wszystkie pozostałe 
państwa członkowskie strefy powinny być 
obowiązkowo włączone w te prace.
Obciążenie pracą powinno być rozłożone 
stosownie do propozycji rozpatrującego 
państwa członkowskiego.

Na żądanie państwa członkowskiego 
rozpatrującego wniosek, pozostałe państwa 
członkowskie z tej samej strefy, w której 
wnioskodawca złożył wniosek podejmują 
współpracę w celu zapewnienia 
sprawiedliwego obciążenia pracą.
Pozostałe państwa członkowskie w strefie, 
w której złożono wniosek, powstrzymują się 
od prowadzenia dalszych czynności w 
oczekiwaniu na ocenę dokumentacji przez 
państwo członkowskie rozpatrujące 
wniosek.

Państwa członkowskie danej strefy mogą, 
za zgodą Komisji, przyjmować szczegółowe 
przepisy w zastosowaniu ust. 1.

Uzasadnienie

Ma to służyć ujednoliceniu warunków udzielenia zezwolenia. Państwa członkowskie powinny 
zachować pewien margines swobody, za zgodą Komisji.

Poprawka 44
Artykuł 35 ustęp 2
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2. Zainteresowane państwa członkowskie 
odpowiednio udzielają lub odmawiają 
udzielenia zezwoleń w oparciu o stanowisko 
państwa członkowskiego rozpatrującego 
wniosek dotyczące oceny, jak przewidziano 
w art. 30 i 31. Państwa członkowskie 
udzielają zezwolenia na dany środek 
ochrony roślin na takich samych warunkach,
łącznie z klasyfikacją do celów dyrektywy 
1999/45/WE, jak państwo członkowskie 
rozpatrujące wniosek.

2. Wszystkie państwa członkowskie jednej
strefy odpowiednio udzielają lub odmawiają 
udzielenia zezwoleń w oparciu o stanowisko 
państwa członkowskiego rozpatrującego 
wniosek dotyczące oceny, jak przewidziano 
w art. 30 i 31. Wszystkie państwa 
członkowskie jednej strefy udzielają 
zezwolenia na dany środek ochrony roślin na 
takich samych warunkach.

Uzasadnienie

Ujednolicenie zezwolenia.

Poprawka 45
Artykuł 35 ustęp 3

3. W drodze odstępstwa od ust. 2 i zgodnie 
z prawem Wspólnoty, można wprowadzić 
dodatkowe warunki w odniesieniu do 
wymagań, o których mowa w art. 30 ust. 3.

3. W drodze odstępstwa od ust. 2 i zgodnie 
z prawem Wspólnoty:

a) państwa członkowskie mogą opatrzyć 
zezwolenie szczególnymi warunkami 
i ograniczeniami stosowania, jeżeli istnieją 
potwierdzone dowody naukowe na to, że –
z uwagi na szczególne warunki stosowania, 
wzorce stosowania, zwyczaje żywieniowe 
lub inne istotne okoliczności – warunki 
i ograniczenia przewidziane w pierwotnym 
zezwoleniu nie są wystarczające.
b) można wprowadzić dodatkowe warunki 
w odniesieniu do wymagań, o których mowa 
w art. 30 ust. 3.

Uzasadnienie

Stosowanie i potencjalne problemy z nim związane mogą różnić się znacząco 
w poszczególnych państwach członkowskich, nawet należących do tej samej strefy. Państwa 
członkowskie powinny zatem mieć możliwość wprowadzenia dodatkowych warunków 
i ograniczeń stosowania.

Poprawka 46
Artykuł 36 ustęp 1 akapit 2
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Jeżeli państwo członkowskie potrzebuje 
dodatkowych informacji, ustala termin 
dostarczenia ich przez wnioskodawcę. W 
takim przypadku okres dwunastomiesięczny 
zostaje przedłużony o dodatkowy okres 
przyznany przez to państwo członkowskie.

Jeżeli państwo członkowskie potrzebuje 
dodatkowych informacji, ustala termin 
dostarczenia ich przez wnioskodawcę. W 
takim przypadku okres dwunastomiesięczny 
zostaje przedłużony o dodatkowy okres 
przyznany przez to państwo członkowskie, 
który nie może przekraczać czterech 
miesięcy.

Uzasadnienie

Konieczne jest ustalenie terminów w celu jasnego określenia procedur.

Poprawka 47
Artykuł 38 ustęp 1 a (nowy)

1a. Państwa członkowskie bezzwłocznie 
udostępniają Urzędowi akta zawierające 
dokumentację dostarczoną zgodnie z ust. 1 
lit. a), b) i c). Urząd prowadzi rejestr, do 
którego wpisane są wszystkie zatwierdzenia 
w poszczególnych państwach 
członkowskich.

Uzasadnienie

Organ centralny, jakim jest Urząd, powinien monitorować poszczególne zatwierdzenia 
substancji udzielone w państwach członkowskich.

Poprawka 48
Artykuł 38 ustęp 2

2. Na żądanie, państwa członkowskie 
bezzwłocznie udostępniają pozostałym 
państwom członkowskim, Urzędowi i 
Komisji akta zawierające dokumentację 
dostarczoną zgodnie z ust. 1 lit. a), b) i c).

2. Na żądanie, państwa członkowskie 
bezzwłocznie udostępniają pozostałym 
państwom członkowskim i Komisji akta 
zawierające dokumentację dostarczoną 
zgodnie z ust. 1 lit. a), b) i c).

Uzasadnienie

(Patrz uzasadnienie poprawki do art. 38 ust. 1 a (nowy)).

Poprawka 49
Artykuł 39 ustęp 1 litera b)
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b) zezwolenie zostało udzielone przez 
państwo członkowskie do stosowania 
w szklarniach oraz po zbiorze, niezależnie 
od strefy, do której należy państwo 
członkowskie odniesienia.

b) zezwolenie zostało udzielone przez 
państwo członkowskie do stosowania 
w szklarniach lub po zbiorze lub przy 
zaprawianiu nasion, niezależnie od strefy, 
do której należy państwo członkowskie 
odniesienia.

Uzasadnienie

Wzajemne uznawanie między strefami powinno zostać poszerzone o środki do zaprawiania 
nasion w celu ułatwienia handlu nasionami. Zaprawianie nasion to mały i innowacyjny rynek, 
na którym dominują małe i średnie przedsiębiorstwa. Wysokie koszty uzyskiwania zezwoleń 
i skomplikowane procedury wyeliminowałyby z rynku wiele technik zaprawiania, przy których 
używa się zazwyczaj mniejszych ilości środków ochrony roślin niż przy ochronie upraw na 
polach.

Poprawka 50
Artykuł 39 ustęp 2

2. Wzajemne uznawanie nie dotyczy 
środków ochrony roślin zawierających 
substancję nadającą się do zastąpienia.

skreślony

Uzasadnienie

Środki ochrony roślin są dokładnie oceniane i zatwierdzane na podstawie rygorystycznych 
kryteriów przez państwo członkowskie rozpatrujące wniosek. Wysoki odsetek substancji 
zostanie zakwalifikowany jako substancje nadające się do zastąpienia. Stworzyłoby to dwa 
równoległe systemy zatwierdzania i niepotrzebne obciążenia administracyjne dla państw 
członkowskich oraz osłabiłoby koncepcję zezwoleń strefowych.

Poprawka 51
Artykuł 39 ustęp 2 a (nowy)

2a. Państwa członkowskie należące do 
różnych stref mogą stosować procedurę 
wzajemnego uznawania na zasadzie 
dobrowolności. W takim przypadku ust. 1 
lit. a) nie ma zastosowania.

Uzasadnienie

Państwa członkowskie należące do różnych stref powinny mieć możliwość wzajemnego 
uznawania na zasadzie dobrowolności. W takim przypadku nie byłoby potrzeby rozszerzania 
wzajemnego uznawania na całą strefę.
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Poprawka 52
Artykuł 40 ustęp 1

1. Państwo członkowskie, w którym złożono 
wniosek zgodnie z art. 39, zezwala na dany 
środek ochrony roślin na takich samych 
warunkach, łącznie z klasyfikacją do celów 
dyrektywy 1999/45/WE, jak w państwie 
członkowskim odniesienia.

1. Zezwolenie udzielone zgodnie z art. 39 
jest ważne dla całej strefy.

Uzasadnienie

Celem w perspektywie średnio- i długoterminowej musi być wprowadzenie zezwolenia 
obejmującego całą UE, tzn. takiego, które udzielone w jednym państwie członkowskim będzie 
obowiązywało we wszystkich innych państwach członkowskich. Tylko w taki sposób można 
stworzyć dobrze funkcjonujący rynek wewnętrzny środków ochrony roślin.

Poprawka 53
Artykuł 40 ustęp 1 a (nowy)

1a. Państwo członkowskie, w którym 
złożono wniosek zgodnie z art. 39, może 
zezwolić na dany środek ochrony roślin na 
takich samych warunkach, jeżeli państwo 
członkowskie odniesienia nie należy do tej 
samej strefy. W takim przypadku państwo 
członkowskie ocenia, czy procedura 
zatwierdzenia w państwie członkowskim 
odniesienia była zgodna z procedurą 
zatwierdzenia w państwie członkowskim z 
innej strefy. Jakakolwiek część procedury, 
która nie jest zgodna, przeprowadzana jest 
ponownie.

Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny mieć dobrowolną możliwość wzajemnego uznawania 
zezwolenia udzielonego na substancję w państwie członkowskim nienależącym do tej samej 
strefy. W takim przypadku powinny one ocenić, które części procedury zatwierdzenia mogą 
być skopiowane od państwa członkowskiego odniesienia z innej strefy. Przed wydaniem 
zezwolenia należy niemniej przeprowadzić te części procedury, które nie mają 
(wystarczającego) pokrycia. 
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Poprawka 54
Artykuł 40 ustęp 2

2. W drodze odstępstwa od ust. 1 i zgodnie 
z prawem Wspólnoty, możliwe jest 
nałożenie dodatkowych warunków w 
odniesieniu do wymagań, o których mowa w 
art. 30 ust. 3.

2. W drodze odstępstwa od ust. 1 i zgodnie 
z prawem Wspólnoty:

a) państwa członkowskie mogą opatrzyć 
zezwolenie szczególnymi warunkami 
i ograniczeniami stosowania, jeżeli istnieją 
potwierdzone dowody naukowe na to, że –
z uwagi na szczególne warunki stosowania, 
wzorce stosowania, zwyczaje żywieniowe 
lub inne istotnych okoliczności – warunki 
i ograniczenia przewidziane w pierwotnym 
zezwoleniu nie są wystarczające.
b) możliwe jest nałożenie dodatkowych 
warunków w odniesieniu do wymagań, o 
których mowa w art. 30 ust. 3.

Uzasadnienie

Wzorce stosowania, a także priorytety środowiskowe mogą znacząco różnić się 
w poszczególnych państwach członkowskich. Państwa powinny zatem mieć możliwości 
opatrzenia zezwolenia szczególnymi warunkami i ograniczeniami stosowania. Termin 
udzielenia zezwolenia nie powinien jednak przekraczać 90 dni, tak aby państwa członkowskie 
były zmuszone do szybkiego działania oraz powstrzymania się od nakładania zbędnych 
ograniczeń i warunków.

Poprawka 55
Rozdział III sekcja 1 podsekcja 4 tytuł

ODNOWIENIE I WYCOFANIE ODNOWIENIE, ZMIANA I WYCOFANIE

Uzasadnienie

Ten tytuł lepiej oddaje treść podsekcji.

Poprawka 56
Artykuł 42 ustęp 3 a (nowy)

3a. Zastosowanie mają przepisy dotyczące 
poufności i ochrony danych stosowane przy 
pierwszym udzieleniu zezwolenia.
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Uzasadnienie

Przepisy dotyczące ochrony danych i poufności powinny mieć zastosowanie również 
w przypadku przedłużenia i przeglądu zezwolenia. Okres ochrony jest ograniczony do pięciu 
lat (patrz art. 56).

Poprawka 57
Artykuł 43 ustęp 2

2. Jeśli państwo członkowskie zamierza 
wycofać lub zmienić zezwolenie, informuje 
ono o tym posiadacza zezwolenia 
i umożliwia mu złożenie uwag.

2. Jeśli państwo członkowskie zamierza 
wycofać lub zmienić zezwolenie, informuje 
ono o tym posiadacza zezwolenia oraz 
pozostałe państwa członkowskie należące 
do tej samej strefy i umożliwia im złożenie 
uwag.

Państwo członkowskie może zwrócić się do 
posiadacza zezwolenia o przedłożenie 
dalszych informacji.

Państwo członkowskie może zwrócić się do 
posiadacza zezwolenia o przedłożenie 
dalszych informacji.

Przed wycofaniem lub zmianą zezwolenia 
państwo członkowskie, które 
przeprowadziło przegląd, udostępnia wyniki 
oceny pozostałym państwom członkowskim 
należącym do tej samej strefy, które 
udzieliły zezwoleń na ten sam środek lub 
w których środek ten oczekuje na 
zezwolenie. Wyznacza im racjonalny termin 
na przedstawienie uwag.

Uzasadnienie

Ponieważ wycofanie zezwolenia przez jedno państwo członkowskie może mieć daleko idące 
konsekwencje dla całej strefy, inne zainteresowane państwa członkowskie powinny być 
zaangażowane w procedurę wycofywania w takim samym stopniu, jak w przypadku procedury 
udzielania zezwolenia.

Poprawka 58
Artykuł 43 ustęp 4

4. Jeżeli państwo członkowskie wycofuje 
lub zmienia zezwolenie zgodnie z ust. 3, 
informuje ono o tym natychmiast posiadacza 
zezwolenia, pozostałe państwa 
członkowskie, Urząd i Komisję. Pozostałe 
państwa członkowskie należące do tej samej 
strefy odpowiednio wycofują lub zmieniają 

4. Jeżeli państwo członkowskie wycofuje 
lub zmienia zezwolenie zgodnie z ust. 3, 
informuje ono o tym natychmiast posiadacza 
zezwolenia, pozostałe państwa 
członkowskie, Urząd i Komisję. Pozostałe 
państwa członkowskie należące do tej samej 
strefy odpowiednio wycofują lub zmieniają



AD\660810PL.doc 31/64 PE 382.298v03-00

PL

zezwolenie. W odpowiednich przypadkach 
stosuje się art. 45.

zezwolenie.

Jeżeli zezwolenie zostaje wycofane zgodnie 
z ust. 3 lit. a), ponieważ wymogi art. 4 ust. 3 
nie są już spełnione, inne państwo 
członkowskie może zrezygnować 
z wycofania zezwolenia, jeżeli istnieją 
potwierdzone dowody naukowe na to, że 
z uwagi na szczególne warunki stosowania, 
wzorce stosowania lub inne istotne 
okoliczności wymogi art. 29 i art. 4 
pozostają spełnione w tym państwie 
członkowskim. W odpowiednich 
przypadkach stosuje się art. 45.

Zastosowanie mają przepisy dotyczące 
poufności i ochrony danych stosowane przy 
pierwszym udzieleniu zezwolenia.

Uzasadnienie

Wycofanie zezwolenia nie powinno prowadzić do automatycznego wycofania w całej strefie.
Przy podejmowaniu decyzji nie zasięga się opinii państw członkowskich. Warunki stosowania 
wielu produktów dostępnych w poszczególnych państwach członkowskich należących do tej 
samej strefy mogą się znacząco różnić.

Należy również stosować przepisy dotyczące ochrony danych i poufności.

Poprawka 59
Artykuł 48 ustęp 1 litera b)

b) środek ochrony roślin lub niechemiczna 
metoda kontroli lub zapobiegania 
wymieniona w lit. a) nie powoduje 
znaczących niedogodności ekonomicznych 
ani praktycznych;

b) środek ochrony roślin lub niechemiczna 
metoda kontroli lub zapobiegania 
wymieniona w lit. a) w ten sam sposób 
oddziałuje na organizmy docelowe i nie 
powoduje znaczących niedogodności 
ekonomicznych ani praktycznych;

Uzasadnienie

Uściślenie dotyczące aspektów, które należy uwzględnić w ocenie porównawczej.

Poprawka 60
Artykuł 48 ustęp 1 litera c)

c) różnorodność chemiczna substancji c) różnorodność substancji czynnych oraz 
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czynnych jest wystarczająca, by 
zminimalizować wystąpienie oporności 
u organizmu docelowego.

wszystkich innych metod i praktyk 
związanych z zarządzaniem uprawami i 
zapobieganiem chorobom musi być 
wystarczająca, by zminimalizować 
wystąpienie oporności u organizmu 
docelowego. W ocenie porównawczej 
uwzględnia się dozwolone drobne 
zastosowania.

Uzasadnienie

Niektóre środki ochrony roślin, które można uznać za niebezpieczne, gdy stosowane są do 
ochrony roślin powszechnie uprawianych, mogą okazać się niezbędne i bezpieczne 
w drobnych zastosowaniach, zazwyczaj w ochronie rzadko uprawianych roślin o bardzo 
szczególnych potrzebach.

Poprawka 61
Artykuł 48 ustęp 3

3. Państwa członkowskie regularnie 
powtarzają ocenę porównawczą, o której 
mowa w ust. 1 i przez co najmniej cztery 
lata od daty udzielenia zezwolenia lub 
odnowienia zezwolenia.

3. Państwo członkowskie pełniące rolę 
sprawozdawcy regularnie powtarza ocenę 
porównawczą, o której mowa w ust. 1 i 
przez co najmniej cztery lata od daty 
udzielenia zezwolenia lub odnowienia 
zezwolenia.

Państwa członkowskie utrzymują, wycofują 
lub zmieniają zezwolenie w zależności od 
wyników oceny porównawczej.

Państwo członkowskie pełniące rolę 
sprawozdawcy utrzymuje, wycofuje lub 
zmienia zezwolenie w zależności od 
wyników oceny porównawczej.

Uzasadnienie

Państwo członkowskie, w którym przeprowadzono procedurę udzielenia zezwolenia, powinno 
nadal być odpowiedzialne za zezwolenie.

Poprawka 62
Artykuł 48 ustęp 4

4. Jeżeli państwo członkowskie podejmie 
decyzję o wycofaniu lub zmianie zezwolenia 
zgodnie z ust. 3, takie wycofanie lub zmiana 
wchodzą w życie cztery lata po podjęciu 
decyzji przez państwo członkowskie lub po 

4. Jeżeli państwo członkowskie pełniące 
rolę sprawozdawcy podejmie decyzję o 
wycofaniu lub zmianie zezwolenia zgodnie z 
ust. 3, takie wycofanie lub zmiana wchodzą 
w życie cztery lata po podjęciu decyzji przez 
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zakończeniu okresu zatwierdzenia dla 
substancji nadającej się do zastąpienia, w 
zależności od tego, który z tych okresów 
kończy się wcześniej.

państwo członkowskie lub po zakończeniu 
okresu zatwierdzenia dla substancji 
nadającej się do zastąpienia, w zależności od 
tego, który z tych okresów kończy się 
wcześniej.

Uzasadnienie

Państwo członkowskie, w którym przeprowadzono procedurę udzielenia zezwolenia, powinno 
nadal być odpowiedzialne za zezwolenie.

Poprawka 63
Artykuł 49 ustęp 1

1. Do celów niniejszego artykułu, drobne 
zastosowanie środka ochrony roślin w 
danym państwie członkowskim oznacza 
zastosowanie tego produktu na roślinie, 
która nie jest powszechnie uprawiana w tym 
państwie członkowskim lub jest 
powszechnie uprawiana w celu zaspokojenia 
wyjątkowej potrzeby.

1. Dla celów niniejszego artykułu drobne 
zastosowanie środka ochrony roślin 
w danym państwie członkowskim oznacza 
zastosowanie tego środka na roślinie, która 
nie jest powszechnie uprawiana w tym 
państwie członkowskim lub jest 
powszechnie uprawiana w celu zaspokojenia 
szczególnej i ograniczonej potrzeby, lub 
zastosowanie o ograniczonym interesie 
gospodarczym dla posiadacza zezwolenia, 
w tym zaprawianie nasion.

Uzasadnienie

Uściślenie definicji „drobnego zastosowania”.

Poprawka 64
Artykuł 49 ustęp 2

2. Posiadacz zezwolenia, urzędowe lub 
naukowe organy zaangażowane 
w działalność rolniczą lub organizacje 
rolnicze oraz organizacje zawodowe mogą 
wystąpić o rozszerzenie zezwolenia dla 
środka ochrony roślin, który już otrzymał 
zezwolenie w zainteresowanym państwie 
członkowskim na zastosowania drobne 
nieobjęte tym zezwoleniem.

2. Posiadacz zezwolenia, urzędowe lub 
naukowe organy zaangażowane 
w działalność rolniczą bądź konkretnie 
wskazane jako organy właściwe przez 
państwo członkowskie lub organizacje 
rolnicze oraz organizacje zawodowe mogą 
wystąpić o rozszerzenie zezwolenia dla 
środka ochrony roślin, który już otrzymał 
zezwolenie w zainteresowanym państwie 
członkowskim na zastosowania drobne 
nieobjęte tym zezwoleniem.
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Uzasadnienie

Uściślenie.

Poprawka 65
Artykuł 49 ustęp 2 a (nowy)

 2a. Państwa członkowskie mogą przyjąć, po 
otrzymaniu zezwolenia Komisji, konkretne 
środki ułatwiające składanie wniosków 
dotyczących rozszerzenia zezwolenia na 
zastosowania drobne oraz składanie 
wniosków dotyczących tych zastosowań.

Uzasadnienie

Uproszczenie procedur biurokratycznych i zachęcanie zainteresowanych do wykorzystywania 
zastosowań drobnych środków ochrony roślin powinno rozwiązać liczne problemy dotyczące 
niektórych upraw. Stwierdzono, że posiadacze zezwoleń nie są przychylnie nastawieni wobec 
objęcia nimi zastosowań drobnych, ze względu na niewielkie znaczenie gospodarcze dla 
branży. Niektóre kraje trzecie, w przypadku objęcia zezwoleniem zastosowań drobnych, 
stosują środki takie jak przedłużenie ochrony danych. Również w UE należy przewidzieć 
możliwość wprowadzenia analogicznych zachęt, aby przeciwdziałać brakowi środków 
ochrony roślin dla tego typu upraw.

Poprawka 66
Artykuł 49 ustęp 3 litera c)

c) rozszerzenie leży w interesie publicznym; c) rozszerzenie leży w interesie publicznym,
w tym w związku z zarządzaniem 
odpornością oraz potrzebą zapewnienia 
rolnikom skutecznych i bezpiecznych, 
zbadanych środków ochrony roślin;

Uzasadnienie

Uściślenie w odniesieniu do terminu „interes publiczny”.

Poprawka 67
Artykuł 49 ustęp 3 litera (d)

d) osoby lub organy, o których mowa w ust. 
2 złożyły dokumentację i informacje 

d) osoby lub organy, o których mowa w ust. 
2 złożyły dokumentację i informacje 
uzasadniające rozszerzenie. Badania 
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uzasadniające rozszerzenie. niezbędne do ustalenia dopuszczalnych 
poziomów pozostałości pestycydów mogą
być realizowane przez instytuty naukowe 
lub organy urzędowe.

Uzasadnienie

Koszty badań naukowych stanowią znaczną przeszkodę dla rozwoju drobnych zastosowań.
Poprawka ma na celu udostępnienie bardziej opłacalnych rozwiązań.

Poprawka 68
Artykuł 49 ustęp 3 a (nowy)

 3a. W zezwoleniu na drobne zastosowania 
uwzględnia się między innymi kryteria 
ekstrapolacji danych uzyskanych dla 
innych roślin uprawnych w oparciu o 
wzajemne podobieństwo pod względem 
botanicznym i agronomicznym.

Uzasadnienie

W przypadku roślin uprawnych o dużym wzajemnym podobieństwie, na przykład takich jak 
czereśnia i tarnina, dane przedstawione w związku z pierwotnym zezwoleniem powinny być 
ekstrapolowane w celu ułatwienia rozszerzenia zezwolenia na drobne zastosowania.

Poprawka 69
Artykuł 49 ustęp 4 a (nowy)

4a. Państwa członkowskie wprowadzą w 
życie przepisy ustawowe, wykonawcze i 
administracyjne niezbędne do 
rozstrzygnięcia wszelkich prawnych i 
gospodarczych kwestii najpóźniej do [data 
wejścia w życie + 18 miesięcy], w tym 
dotyczących należytego i sprawiedliwego 
podziału kosztów, obowiązków i 
odpowiedzialności między początkowym 
posiadaczem zezwolenia i władzami 
publicznymi.
Państwa członkowskie mogą utworzyć 
fundusz finansowany przez zainteresowane 
strony i/lub ze środków publicznych w celu 
sponsorowania badań nad drobnymi 
zastosowaniami i/lub w celu pokrycia 
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kosztów związanych z rozszerzeniem 
początkowego zezwolenia. Bezzwłocznie 
przekazują one Komisji tekst wyżej 
wymienionych przepisów oraz tabelę 
korelacji pomiędzy tymi przepisami a 
niniejszym rozporządzeniem.
Urząd, Komisja i państwa członkowskie 
współpracują ze sobą i koordynują pracę 
naukową związaną z drobnymi 
zastosowaniami.

Uzasadnienie

Należy ułatwić uzyskiwanie zezwoleń na środki ochrony roślin do drobnych zastosowań.
Użytkownicy skłaniają się do stosowania niedopuszczonych i niezbadanych środków do 
zwalczania szkodników, podczas gdy dla producentów drobne zastosowania nie są 
interesujące z gospodarczego punktu widzenia. Istotna jest bliska współpraca między 
państwami członkowskimi i Komisją, zwłaszcza w zakresie badań nad drobnymi 
zastosowaniami.

Poprawka 70
Artykuł 49 ustęp 4 b (nowy)

 4b. Zgodnie z procedurą określoną w art. 
76 ust 3. może zostać przyjęte 
rozporządzenie ustanawiające fundusz 
europejski mający za zadanie stymulowanie 
współpracy pomiędzy instytutami 
badawczymi w państwach członkowskich w 
zakresie badań nad wykorzystaniem roślin 
do upraw na małą skalę.

Uzasadnienie

Fundusz dotyczący wykorzystania roślin na małą skalę, analogiczny do funduszy istniejących 
w wielu państwach członkowskich UE, powinien wskazywać drogę do podejścia 
strukturalnego w celu zachęcania do najlepszych praktyk i zwiększonego stosowania 
właściwych środków ochrony roślin.

Poprawka 71
Artykuł 49 ustęp 4 c (nowy)

4c. Zgodnie z procedurą, o której mowa w 
art. 76 ust. 3 przyjmowane jest 
rozporządzenie przewidujące przedłużenie 
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okresu ochrony danych, zgodnie z art. 56 
ust. 2, do maksymalnie pięciu lat, w 
zależności od liczby rozszerzeń przyznanych 
na drobne zastosowania.

Uzasadnienie

Wydłużenie okresów ochrony danych mogłoby być dla producentów zachętą do większego 
zainteresowania drobnymi zastosowaniami.

Poprawka 72
Artykuł 49 ustęp 5

5. Jeżeli państwo członkowskie przyznaje 
rozszerzenie zezwolenia na drobne 
zastosowania, informuje ono o tym 
posiadacza zezwolenia i zwraca się do niego 
o odpowiednią zmianę etykietowania.

5. Jeżeli państwo członkowskie przyznaje 
rozszerzenie zezwolenia na drobne 
zastosowania, informuje ono o tym 
posiadacza zezwolenia, który odpowiednio 
zmienia etykietowanie.

Jeżeli posiadacz zezwolenia odmówi, 
państwo członkowskie zapewnia pełne i 
dokładne poinformowanie użytkowników o 
instrukcjach stosowania poprzez publikację 
urzędową lub na urzędowej stronie 
internetowej.

Etykieta wskazuje, że posiadacz zezwolenia 
nie gwarantuje bezpieczeństwa i 
skuteczności rozszerzonego zastosowania.

Uzasadnienie

Dla bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin najistotniejsze znaczenie ma właściwe 
etykietowanie. Najlepszym sposobem informowania użytkownika jest wskazanie drobnych 
zastosowań na etykiecie i jasne oświadczenie, że producent nie ponosi odpowiedzialności za 
wskazane wzorce stosowania.

Poprawka 73
Artykuł 49 ustęp 6

6. Państwa członkowskie ustanawiają i 
regularnie aktualizują wykaz drobnych 
zastosowań.

6. Państwa członkowskie ustanawiają i 
regularnie aktualizują wykaz drobnych 
zastosowań. Wykaz podawany jest do 
publicznej wiadomości na oficjalnych 
stronach internetowych państwa 
członkowskiego i Komisji.

Uzasadnienie

W celu ułatwienia wymiany informacji i lepszego poinformowania zainteresowanych osób 
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państwa członkowskie i Komisja podają wykaz do publicznej wiadomości na oficjalnej stronie 
internetowej.

Poprawka 74
Artykuł 49 a (nowy)

Artykuł 49a
Import równoległy

1. W drodze odstępstwa od art. 28 ust. 1 
państwa członkowskie zezwalają na import 
i wprowadzenie do obrotu na swoim 
terytorium danego środka ochrony roślin 
poprzez handel równoległy dopiero po 
dopełnieniu procedury administracyjnej 
polegającej na sprawdzeniu, czy środek ten 
jest tożsamy z już dozwolonym środkiem 
ochrony roślin („referencyjny środek 
ochrony roślin”). W przypadku 
potwierdzenia tożsamości importowany 
środek ochrony roślin otrzymuje od 
właściwego organu określonego państwa 
członkowskiego zaświadczenie tożsamości.
2. Importer danego środka ochrony roślin 
zwraca się, przed pierwszym importem i 
wprowadzeniem do obrotu, do właściwego 
organu określonego państwa 
członkowskiego o zaświadczenie tożsamości 
dla środka ochrony roślin, który chce 
importować.
3. Właściwy organ określonego państwa 
członkowskiego w ciągu 45 dni podejmuje 
decyzję, czy określone w tym ustępie 
wymogi są spełnione. W przypadku 
ustalenia przez organ, że określone w 
niniejszym ustępie wymogi są spełnione 
importer otrzymuje zaświadczenie 
tożsamości dla danego produktu.
4. Wnioskodawca jest zwolniony z 
obowiązku dostarczania informacji, 
sprawozdań z testów i badań wymaganych 
do otrzymania zezwolenia na wprowadzenie 
do obrotu środka ochrony roślin.
5. Właściwy organ, do którego zwrócił się 
wnioskodawca, powinien zwrócić się do 
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właściwego organu państwa pochodzenia:
(a) o dostarczenie dokładnego składu 
importowanego środka w celu sprawdzenia, 
czy jest on tożsamy ze środkiem ochrony 
roślin dozwolonym w odnośnym państwie 
członkowskim i
(b) o sprawdzenie, czy dany środek został 
dozwolony w tymże państwie członkowskim, 
zgodnie z procedurą uzyskania zezwolenia 
przewidzianą w dyrektywie 91/414/EWG 
lub w niniejszym rozporządzeniu.
6. Środki będące przedmiotem importu 
równoległego nie mogą być 
przepakowywane.
7. Zaświadczenie tożsamości wygasa w 
momencie dopuszczenia do obrotu środka 
referencyjnego lub w momencie 
wygaśnięcia zezwolenia na importowany 
środek w państwie członkowskim, z którego 
jest wywożony. Jeżeli zezwolenie na środek 
referencyjny jest wycofane z przyczyn, które 
nie wiążą się ze zdrowiem ani ze 
środowiskiem, importer może kontynuować 
sprzedaż importowanego środka przez rok 
po dacie wycofania zezwolenia.

Uzasadnienie

Sprawozdawca ma rację zalecając, ustanowienie jasnych i sztywnych zasad regulujących 
równoległy handel na poziomie wspólnotowym w celu osiągnięcia wysokiego poziomu 
harmonizacji, bezpieczeństwa i kontroli. Niemniej w celu zagwarantowania, że importowany 
środek jest tożsamy z referencyjnym środkiem ochrony roślin, nie można zezwolić na 
przepakowywanie. Ponadto na właściwym organie państwa członkowskiego, do którego 
produkt jest importowany, a nie na wnioskodawcy, spoczywa odpowiedzialność za 
dopełnienie procedury administracyjnej w celu sprawdzenia, czy chodzi o identyczny produkt 
i czy otrzymał on uprzednio zezwolenie w państwie, z którego jest wywożony.

Poprawka 75
Artykuł 50 ustęp 4 a (nowy)

4a. Ustępy 1-3 oraz art. 49 stosowane są 
również do środków ochrony roślin 
wykorzystywanych do drobnych 
zastosowań, pod warunkiem że nie ma 
innego sposobu zapewnienia ochrony roślin 
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w rozsądny z gospodarczego punktu 
widzenia sposób. W drodze odstępstwa od 
ust. 1 okres zezwolenia nie przekracza 
trzech lat.

Uzasadnienie

Może zaistnieć potrzeba udzielenia zezwolenia na czas określony na wprowadzanie do obrotu 
środka do drobnych zastosowań, nawet jeżeli substancja czynna nie została jeszcze 
dopuszczona lub w przypadku, gdy środek ochrony roślin został dopuszczony w innym 
państwie członkowskim, a jego producent nie wykazuje zainteresowania wprowadzaniem tego 
środka do obrotu w danym państwie członkowskim. Wydaje się to najlepszym rozwiązaniem, 
zważywszy na fakt, że wybór środków ochrony roślin do drobnych zastosowań jest 
ograniczony, a stosowane ich ilości i związane z nimi ryzyko są stosunkowo małe. Środek 
powinien być stosowany pod kontrolą.

Poprawka 76
Artykuł 51 ustęp 1 akapit 1

1. W drodze odstępstwa od art. 28 
eksperymenty i testy prowadzone dla 
potrzeb badań naukowych i rozwoju wiążące 
się z uwalnianiem do środowiska środków 
ochrony roślin nieposiadających zezwolenia 
mogą być przeprowadzane, jeżeli państwo 
członkowskie, na terytorium którego mają 
być prowadzone eksperymenty i testy 
oceniło dostępne dane i udzieliło zezwolenia 
do celu przeprowadzenia próby. Zezwolenie
może ograniczać stosowane ilości i obszar 
poddany działaniu środka, jak również 
nakładać dalsze warunki mające na celu 
zapobieganie wszelkiemu szkodliwemu 
wpływowi na zdrowie ludzi i zwierząt lub 
niedopuszczalnemu szkodliwemu wpływowi 
na środowisko, takiemu jak konieczność 
zapobiegania wprowadzeniu do łańcucha 
żywnościowego paszy i żywności 
zawierających pozostałości, chyba że 
ustanowiono już odpowiednie przepisy 
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 
396/2005.

1. W drodze odstępstwa od art. 28 
eksperymenty i testy prowadzone dla 
potrzeb badań naukowych i rozwoju wiążące 
się z uwalnianiem do środowiska środków 
ochrony roślin nieposiadających zezwolenia 
mogą być przeprowadzane, jeżeli państwo 
członkowskie, na terytorium którego mają 
być prowadzone eksperymenty i testy 
oceniło dostępne dane i wydało licencję na 
przeprowadzenie próby. Licencja może 
ograniczać stosowane ilości i obszar 
poddany działaniu środka, jak również 
nakładać dalsze warunki mające na celu 
zapobieganie wszelkiemu szkodliwemu 
wpływowi na zdrowie ludzi i zwierząt lub 
niedopuszczalnemu szkodliwemu wpływowi 
na środowisko, takiemu jak konieczność 
zapobiegania wprowadzeniu do łańcucha 
żywnościowego paszy i żywności 
zawierających pozostałości, chyba że 
ustanowiono już odpowiednie przepisy 
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 
396/2005.

Uzasadnienie

Wydawanie zezwolenia na prowadzenie eksperymentów lub testów nie jest konieczne, zwykła 
licencja jest wystarczająca.
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Poprawka 77
Artykuł 52

Środki ochrony roślin należy stosować 
właściwie.

Środki ochrony roślin należy stosować 
właściwie.

Właściwe stosowanie obejmuje zgodność z 
warunkami ustanowionymi zgodnie z art. 30 
i podanymi na etykietach oraz stosowanie 
zasad dobrej praktyki ochrony roślin, a 
także, jeśli tylko jest to możliwe, zasad 
zintegrowanego zarządzania szkodnikami 
oraz dobrej praktyki środowiskowej.

Właściwe stosowanie obejmuje zgodność z 
warunkami ustanowionymi zgodnie z art. 30 
i podanymi na etykietach oraz stosowanie 
zasad dobrej praktyki ochrony roślin, a 
także, jeśli tylko jest to możliwe, zasad 
zintegrowanego zarządzania szkodnikami.

Najpóźniej do dnia 1 stycznia 2014 r. 
właściwe stosowanie środków ochrony 
roślin będzie zgodne z zasadami 
zintegrowanego zarządzania szkodnikami, 
w tym z dobrą praktyką ochrony roślin i 
dobrą praktyką środowiskową.
Szczegółowe zasady stosowania niniejszego 
artykułu, w tym minimalne wymagania dla 
tych zasad, mogą zostać przyjęte zgodnie z 
procedurą, o której mowa w art. 76 ust. 2.

Szczegółowe zasady stosowania niniejszego 
artykułu, w tym minimalne wymagania dla 
tych zasad, mogą zostać przyjęte zgodnie z 
procedurą, o której mowa w art. 76 ust. 3.
Dyrektywa 2004/35/WE nie ma 
zastosowania, jeżeli rolnik może dowieść 
właściwego stosowania środków ochrony 
roślin, zgodnie z przepisami niniejszego 
rozporządzenia, innymi przepisami 
wspólnotowymi oraz przepisami 
zainteresowanego państwa członkowskiego.

Uzasadnienie

„Dobra praktyka środowiskowa” wchodzi w skład „dobrej praktyki ochrony roślin” oraz 
„zasad zintegrowanego zarządzania szkodnikami”. Zasady dobrej praktyki ochrony roślin 
powinny być stosowane zawsze, kiedy jest to możliwe, i nie ma potrzeby wprowadzania 
terminu dla ich wykonania. Odpowiedzialność w zakresie ochrony środowiska nie ma 
zastosowania w stosunku do rolników, którzy działają zgodnie z obowiązującymi przepisami 
dotyczącymi stosowania środków ochrony roślin. Nie można tu mówić o winie czy 
zaniedbaniu w rozumieniu przepisów art. 3 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2004/35/WE.
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Poprawka 78
Artykuł 53 ustęp 1 akapit 1

1. Posiadacz zezwolenia na środek ochrony 
roślin natychmiast powiadamia państwa 
członkowskie, które udzieliły zezwolenia, o 
wszelkich nowych informacjach 
dotyczących tego środka ochrony roślin lub 
substancji czynnej, środka 
zabezpieczającego lub synergetyku 
zawartego w środku ochrony roślin 
rodzących przypuszczenie, że ten środek 
ochrony roślin ma szkodliwy wpływ, co 
może oznaczać, że środek ochrony roślin lub 
substancja czynna, środek zabezpieczający 
lub synergetyk przestały spełniać kryteria 
określone odpowiednio w art. 29 i 4.

1. Posiadacz zezwolenia na środek ochrony 
roślin natychmiast powiadamia państwa 
członkowskie o wszelkich nowych 
informacjach dotyczących tego środka 
ochrony roślin lub substancji czynnej, 
środka zabezpieczającego lub synergetyku 
zawartego w środku ochrony roślin 
rodzących przypuszczenie, że ten środek 
ochrony roślin ma szkodliwy wpływ, co 
może oznaczać, że środek ochrony roślin lub 
substancja czynna, środek zabezpieczający 
lub synergetyk przestały spełniać kryteria 
określone odpowiednio w art. 29 i 4.

Uzasadnienie

Informacje o środkach ochrony roślin powinny być dostępne dla wszystkich zainteresowanych 
państw członkowskich.

Poprawka 79
Artykuł 53 ustęp 1 akapit 3

W tym celu posiadacz zezwolenia rejestruje 
i zgłasza wszelkie podejrzane niepożądane 
reakcje u ludzi związane ze stosowaniem 
środka ochrony roślin.

W tym celu posiadacz zezwolenia rejestruje 
i zgłasza wszelkie podejrzane niepożądane 
reakcje u ludzi, zwierząt i w środowisku
związane ze stosowaniem środka ochrony 
roślin.

Uzasadnienie

Informowanie powinno obejmować negatywne skutki zarówno u ludzi, jak i u zwierząt oraz 
skutki dla środowiska. Skreślono ostatni akapit, ponieważ w krajach trzecich istnieją 
odmienne uregulowania prawne, utrudniające porównanie stosowania środków ochrony 
roślin w UE.

Poprawka 80
Artykuł 53 ustęp 1 akapit 4

Obowiązek powiadamiania obejmuje skreślony
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odpowiednie informacje na temat decyzji 
czy ocen dokonywanych przez organy 
publicznie, które zezwalają na środki 
ochrony roślin lub substancje czynne w 
krajach trzecich.

Uzasadnienie

Informowanie powinno obejmować negatywne skutki zarówno u ludzi, jak i u zwierząt oraz 
skutki dla środowiska. Skreślono ostatni akapit, ponieważ w krajach trzecich istnieją 
odmienne uregulowania prawne, utrudniające porównanie stosowania środków ochrony 
roślin w UE.

Poprawka 81
Artykuł 53 ustęp 4

4. Posiadacz zezwolenia dla środka ochrony 
roślin zgłasza corocznie właściwemu
organowi państwa członkowskiego, które 
zezwoliło na środek ochrony roślin wszelkie 
dostępne informacje dotyczące braku 
oczekiwanej skuteczności, zaistnienia 
oporności oraz wszelkiego nieoczekiwanego 
wpływu na rośliny, środki ochrony roślin lub 
środowisko.

4. Posiadacz zezwolenia dla środka ochrony 
roślin zgłasza corocznie właściwym 
organom państw członkowskich wszelkie 
dostępne informacje dotyczące braku 
oczekiwanej skuteczności, zaistnienia 
oporności oraz wszelkiego nieoczekiwanego 
wpływu na rośliny, środki ochrony roślin lub 
środowisko.

Uzasadnienie

Informacje o środkach ochrony roślin powinny być dostępne dla wszystkich zainteresowanych 
państw członkowskich.

Poprawka 82
Artykuł 56 ustęp 1 akapit 2 część wprowadzająca

Ochrona danych dotyczy sprawozdań z 
testów i badań przedłożonych państwu 
członkowskiemu przez wnioskodawcę 
ubiegającego się o zezwolenie zgodnie z 
niniejszym rozporządzeniem (dalej zwanym 
„pierwszym wnioskodawcą”) pod 
warunkiem, że wspomniane sprawozdania z 
testów i badań są:

Ochrona danych dotyczy sprawozdań z 
testów i badań, w tym podsumowań tych 
sprawozdań z testów i badań, przedłożonych 
państwu członkowskiemu przez 
wnioskodawcę ubiegającego się o 
zezwolenie zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem (dalej zwanym 
„pierwszym wnioskodawcą”) pod 
warunkiem, że wspomniane sprawozdania z 
testów i badań są:
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Uzasadnienie

Ochroną danych należy także objąć informacje zebrane przez władze w ramach procedury 
odnowienia i przeglądu. Ochronie danych powinny podlegać wszystkie odnośne dane, nie 
tylko te sporządzone zgodnie z dobrą praktyką laboratoryjną (ang. GLP) czy dobrą praktyką 
doświadczalną (ang. GEP).

Poprawka 83
Artykuł 56 ustęp 1 akapit 2 litera (a)

a) niezbędne do udzielenia zezwolenia lub 
zmiany zezwolenia w celu dopuszczenia 
stosowania w odniesieniu do innej uprawy;
oraz

a) niezbędne do udzielenia zezwolenia lub 
zmiany warunków udzielonego zezwolenia;

Uzasadnienie

Należy również przewidzieć przypadek, w którym zmienia się zakres stosowania zezwolenia, 
na przykład w razie rozszerzenia zakresu stosowania z uprawy polowej na uprawę 
szklarniową, dla którego istnieje konieczność dostarczenia dodatkowych danych.

Poprawka 84
Artykuł 56 ustęp 1 akapit 2 litera b)

b) poświadczone jako zgodne z zasadami 
dobrej praktyki laboratoryjnej lub dobrej
praktyki eksperymentalnej zgodnie z 
wymaganiami dotyczącymi środków 
ochrony roślin, o których mowa w art. 8 
ust. 1 lit c).

skreślona

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie art. 56 ust. 1 akapit 2 wstęp.

Poprawka 85
Artykuł 56 ustęp 1 akapit 3

Jeżeli sprawozdanie jest objęte ochroną, nie 
może być wykorzystane przez państwo 
członkowskie, które go otrzymało z 
możliwością wykorzystana przez innych 
wnioskodawców ubiegających się o 
zezwolenie na środki ochrony roślin, z 

Jeżeli sprawozdanie, w tym jego 
podsumowanie, jest objęte ochroną, nie 
może być wykorzystane przez żadne 
państwo członkowskie, które go otrzymało z 
możliwością wykorzystania przez innych 
wnioskodawców ubiegających się o 
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wyjątkiem przypadków przewidzianych ust. 
2, w art. 59 lub art. 77.

zezwolenie na środki ochrony roślin, z 
wyjątkiem przypadków przewidzianych ust. 
2, w art. 59 lub art. 77.

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie art. 56 ust. 1 akapit 2 wstęp.

Poprawka 86
Artykuł 56 ustęp 1 akapit 5

Badania nie są objęte ochroną, jeżeli są 
niezbędne jedynie do odnowienia lub 
przeglądu zezwolenia.

Badania, w tym ich podsumowanie, również 
są objęte ochroną, jeżeli są niezbędne 
jedynie do odnowienia lub przeglądu 
zezwolenia. Ochrona danych obowiązuje 
przez okres pięciu lat. Akapity 1-4 
stosowane są z uwzględnieniem 
niezbędnych zmian.

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie art. 56 ust. 1 akapit 2 wstęp.

Poprawka 87
Artykuł 56 ustęp 1 akapit 5 a (nowy)

Ochroną danych osobowych objęte są 
również strony trzecie, które przedkładają 
sprawozdania z testów i badań w celach 
drobnych zastosowań. Okres 
obowiązywania ochrony danych może 
zostać wydłużony zgodnie z art. 49 ustęp 4 
c).

Uzasadnienie

Należy chronić również dane przekazane w ramach procedury w sprawie drobnych 
zastosowań.

Poprawka 88
Artykuł 56 ustęp 3 wstęp

3. Okres ochrony danych zgodnie z ust. 1 
jest przyznawany w przypadku, gdy 

3. Okres ochrony danych zgodnie z ust. 1 
jest przyznawany w przypadku, gdy 
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pierwszy wnioskodawca wystąpił o ochronę 
danych w chwili składania dokumentacji i 
dostarczył zainteresowanemu państwu 
członkowskiemu w przypadku każdego 
sprawozdania z testów i badań następujące 
informacje:

pierwszy wnioskodawca wystąpił o ochronę 
danych w chwili składania dokumentacji lub 
przekazywania dodatkowych informacji, 
np. na temat środków zabezpieczających i 
synergetyków, i dostarczył 
zainteresowanemu państwu członkowskiemu 
w przypadku każdego sprawozdania z 
testów i badań następujące informacje:

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie art. 56 ust. 1.

Poprawka 89
Artykuł 56 ustęp 3 litera a)

a) uzasadnienie, że przedłożone 
sprawozdania z testów i badań są niezbędne 
do pierwszego zezwolenia lub do zmiany 
zezwolenia na środek ochrony roślin;

a) uzasadnienie, że przedłożone 
sprawozdania z testów i badań są niezbędne 
do pierwszego zezwolenia, odnowienia albo 
przeglądu, lub do zmiany zezwolenia na 
środek ochrony roślin, lub w następstwie 
zmian w przepisach prawnych;

Uzasadnienie

Projekt Komisji Europejskiej, mający na celu zapewnienie rentowności małych i średnich 
przedsiębiorstw europejskich, stanowi znaczący postęp w stosunku do obecnej sytuacji.
Poprawka ma na celu doprecyzowanie tekstu.

Patrz uzasadnienie art. 56 ust. 1.

Poprawka 90
Artykuł 56 ustęp 3 a (nowy)

3a. W drodze odstępstwa od ust. 1, w 
przypadku gdy sprawozdania z testów i 
badań zostały już wykorzystane do wydania 
zezwolenia na inny środek, a okres ochrony 
jeszcze nie wygasł, badania te są chronione 
do końca tego okresu.

Uzasadnienie

Niezbędne jest wprowadzenie takiego przedłużenia okresu ochrony badań.
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Poprawka 91
Artykuł 58 ustęp 1 akapit 1

1. Każda osoba ubiegająca się o zezwolenie
dla środka ochrony roślin, przed 
przeprowadzeniem testów lub badań zwraca 
się z zapytaniem do właściwego organu 
państwa członkowskiego, w którym ma 
zamiar złożyć wniosek, czy w tym państwie 
członkowskim zostało już wydane 
zezwolenie dla środka ochrony roślin 
zawierającego tę samą substancję czynną, 
środek zabezpieczający lub synergetyk.
Zapytanie takie obejmuje zapoznanie się z 
informacjami dostępnymi zgodnie z art. 54.

1. Każda osoba ubiegająca się o odnowienie 
lub przegląd zezwolenia dla środka ochrony 
roślin, przed przeprowadzeniem testów lub 
badań zwraca się z zapytaniem do 
właściwego organu państwa 
członkowskiego, w którym ma zamiar 
złożyć wniosek, czy w tym państwie 
członkowskim zostało już wydane 
zezwolenie dla środka ochrony roślin 
zawierającego tę samą substancję czynną, 
środek zabezpieczający lub synergetyk.
Zapytanie takie obejmuje zapoznanie się z 
informacjami dostępnymi zgodnie z art. 54.

Uzasadnienie

W celu ochrony średnich przedsiębiorstw oraz zajmujących się badaniami naukowymi 
działów przemysłu ochrony roślin należy rozszerzyć ochronę danych, tak aby objąć nią dane 
związane z odnowieniem lub przeglądem zezwolenia.

Poprawka 92
Artykuł 58 ustęp 1 akapit 2

Potencjalny wnioskodawca przedkłada 
wszelkie dane dotyczące tożsamości i 
zanieczyszczeń substancji czynnej, której 
stosowanie proponuje. Zapytanie musi 
zostać poparte dowodami świadczącymi, o 
tym że potencjalny wnioskodawca zamierza 
złożyć wniosek o zatwierdzenie.

skreślony

Uzasadnienie

Rozpatrywanie wniosku przed jego oficjalnym złożeniem nie wydaje się uzasadnione.
Informacje przewidziane w art. 54 są wystarczające.

Poprawka 93
Artykuł 58 ustęp 2

2. Właściwy organ państwa członkowskiego, 
jeśli uzyska dowód, że potencjalny 
wnioskodawca zamierza złożyć wniosek o 

2. Właściwy organ państwa członkowskiego, 
jeśli uzyska dowód, że potencjalny 
wnioskodawca zamierza złożyć wniosek o 
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zezwolenie, przekazuje mu nazwę i adres 
posiadacza lub posiadaczy wcześniejszych 
właściwych zezwoleń i równocześnie
informuje posiadacza lub posiadaczy 
zezwoleń o nazwie i adresie wnioskodawcy.

zezwolenie albo o jego odnowienie lub 
przegląd, przekazuje mu nazwę i adres 
posiadacza lub posiadaczy wcześniejszych 
właściwych zezwoleń i równocześnie 
informuje posiadacza lub posiadaczy 
zezwoleń o nazwie i adresie wnioskodawcy.

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie art. 58 ust. 1 akapit 1.

Poprawka 94
Artykuł 58 ustęp 3

3. Potencjalny wnioskodawca o zezwolenie i
posiadacz lub posiadacze właściwych 
zezwoleń podejmują wszelkie uzasadnione 
kroki w celu osiągnięcia porozumienia w 
sprawie wzajemnego korzystania z 
wszelkich sprawozdań z testów i badań 
chronionych na mocy art. 56, które są 
wymagane od wnioskodawcy w celu 
uzyskania zezwolenia na środek ochrony 
roślin.

3. Potencjalny wnioskodawca o zezwolenie
albo o odnowienie lub przegląd zezwolenia 
oraz posiadacz lub posiadacze właściwych 
zezwoleń podejmują wszelkie uzasadnione 
kroki w celu osiągnięcia porozumienia w 
sprawie wzajemnego korzystania z 
wszelkich sprawozdań z testów i badań 
chronionych na mocy art. 56, które są 
wymagane od wnioskodawcy w celu 
uzyskania zezwolenia na środek ochrony 
roślin albo odnowienia lub przeglądu 
zezwolenia.

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie art. 58 ust. 1 akapit 1.

Poprawka 95
Artykuł 58 ustęp 3 a (nowy)

 3a. W przypadku, gdy państwo 
członkowskie uważa, że może zaistnieć 
monopol, i jeżeli potencjalny wnioskodawca 
i posiadacz lub posiadacze właściwych 
środków ochrony roślin zawierających tę 
samą substancję czynną, środek 
zabezpieczający lub synergetyk nie mogą 
osiągnąć porozumienia w sprawie 
wspólnego korzystania ze sprawozdań z 
testów i badań na kręgowcach, potencjalny 
wnioskodawca powiadamia o tym właściwy 
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organ w państwie członkowskim. Tym 
niemniej obie strony ustalają, które sądy są 
właściwe do celu drugiego akapitu.

Uzasadnienie

Nowe rozporządzenie powinno zawierać szczegółowe postanowienia w celu uniknięcia 
monopolu na rynku środków ochrony roślin.

Poprawka 96
Artykuł 59 ustęp 2

2. Potencjalny wnioskodawca i posiadacz 
lub posiadacze właściwych zezwoleń 
dokładają wszelkich starań, by wzajemnie 
korzystać z testów i badań z udziałem 
kręgowców. Koszty wspólnego korzystania 
ze sprawozdań z badań i testów są określane 
w sposób sprawiedliwy, przejrzysty i 
niedyskryminujący. Na potencjalnym 
wnioskodawcy ciąży jedynie obowiązek 
częściowego pokrycia kosztów informacji, 
jakie ma złożyć w celu spełnienia wymagań 
związanych z zezwoleniem.

2. Potencjalny wnioskodawca i posiadacz 
lub posiadacze właściwych zezwoleń 
dokładają wszelkich starań, by wzajemnie 
korzystać z testów i badań z udziałem 
kręgowców. Koszty wspólnego korzystania 
ze sprawozdań z badań i testów są określane 
w sposób sprawiedliwy, przejrzysty i 
niedyskryminujący. Na potencjalnym 
wnioskodawcy ciąży obowiązek 
uczestniczenia we wszystkich kosztach 
uzyskiwania wykorzystywanych informacji.
Rozporządzenie przyjmowane jest zgodnie z 
procedurą, o której mowa w art. 76 ust. 3, 
dotyczącą uwzględnianych kosztów.

Uzasadnienie

Zbyt ograniczona podstawa obliczania dzielonych kosztów byłaby niekorzystna dla 
przedsiębiorstw, które dużo zainwestowały w badania i testy, co dotknęłoby najbardziej 
innowacyjne w tej dziedzinie przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwa, które chcą skorzystać z 
danych innych przedsiębiorstw, zanim będą mogły to uczynić, muszą dowieść przynajmniej, że 
zaoferowały znaczne wsparcie finansowe.

Poprawka 97
Artykuł 59 ustęp 3 akapit 1

3. Jeżeli potencjalny wnioskodawca i 
posiadacz lub posiadacze właściwych 
środków ochrony roślin zawierających tę 
samą substancję czynną, środek 
zabezpieczający lub synergetyk nie mogą 
osiągnąć porozumienia w sprawie 
wspólnego korzystania ze sprawozdań z 

3. Jeżeli potencjalny wnioskodawca i 
posiadacz lub posiadacze właściwych 
środków ochrony roślin zawierających tę 
samą substancję czynną, środek 
zabezpieczający lub synergetyk nie mogą 
osiągnąć porozumienia w sprawie 
wspólnego korzystania ze sprawozdań z 
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testów i badań na kręgowcach, potencjalny 
wnioskodawca powiadamia o tym właściwy 
organ w państwie członkowskim. Tym 
niemniej, obie strony ustalają, które sądy są 
właściwe do celu drugiego akapitu.

testów i badań na kręgowcach, stosuje się 
procedurę przewidzianą w art. 58 ust. 3 i 
3a.

Uzasadnienie

W odniesieniu do wzajemnego korzystania z testów i badań na kręgowcach ustanawia się ten 
sam system negocjacji oraz system sprawiedliwej kompensaty przewidziany w przepisach 
ogólnych w celu uniknięcia powtarzania testów. Niniejszy system dotyczy również 
rozwiązywania sytuacji w przypadkach, gdy strony nie osiągną porozumienia.

Poprawka 98
Artykuł 60 ustęp 2 część wprowadzająca

2. W odniesieniu do interesów handlowych,
o których mowa w ust. 1, za poufne uważa 
się wyłącznie następujące elementy:

2. W odniesieniu do interesów handlowych, 
o których mowa w ust. 1, za poufne uważa 
się zawsze następujące elementy:

Uzasadnienie

Nie należy wykluczyć uznawania za poufne innych niż wymienione w lit. a)-c) właściwych 
danych.

Poprawka 99
Artykuł 60 ustęp 2 litera (c a) (nowa)

(ca) Nazwy/nazwiska i adresy instytucji 
oraz osób biorących udział w testach z 
udziałem kręgowców.

Uzasadnienie

Dane personalne instytucji i osób powinny być traktowane jako poufne, ponieważ często są 
one przedmiotem zainteresowania radykalnych grup działających na rzecz ochrony zwierząt.

Poprawka 100
Artykuł 60 ustęp 2 a (nowy)

2a. Dane z testów, w tym sprawozdania z 
badań, złożone przez wnioskodawcę w celu 
poparcia wniosku o udzielenie zezwolenia 
lub o wprowadzenie zmiany dotyczącej 
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danego środka ochrony roślin w ramach 
niniejszego rozporządzenia, mogą być 
konsultowane przez zainteresowane strony 
w konkretnych miejscach określonych przez 
Komisję, Urząd lub państwa członkowskie.
Zabronione jest podawanie tego typu 
danych do publicznej wiadomości poprzez 
powielanie ich czy rozpowszechnianie w 
jakikolwiek inny sposób (w tym w formie 
elektronicznej).

Uzasadnienie

Usankcjonowane prawo społeczeństwa do informacji powinno zostać zagwarantowane w 
ramach niniejszego rozporządzenia zgodnie z konwencją z Aarhus. Informując opinię 
publiczną, należy jednakże zapobiegać nieuprawnionemu wykorzystaniu informacji i 
nieuczciwej konkurencji. Zaproponowane miejsce konsultowania danych wydaje się dobrym 
kompromisem, ponieważ zainteresowane strony trzecie będą miały dostęp do informacji, a 
potencjalna konkurencja nie będzie mogła wykorzystać tego systemu w złej wierze w celu 
uzyskania poufnych danych handlowych.

Poprawka 101
Artykuł 63 ustęp 2 a (nowy)

2a. Państwa członkowskie mogą zakazać 
reklamowania środków ochrony roślin w 
niektórych mediach lub ograniczyć je.

Uzasadnienie

Należy przewidzieć możliwość utrzymania ewentualnych ograniczeń krajowych istniejących 
obecnie w tej dziedzinie

Poprawka 102
Artykuł 64 ustęp 1 akapit 1

1. Producenci, dystrybutorzy i profesjonalni 
użytkownicy środków ochrony roślin muszą 
prowadzić dokumentację dotyczącą 
produkowanych, przechowywanych lub 
stosowanych przez nich środków ochrony 
roślin.

1. Producenci, dystrybutorzy i profesjonalni 
użytkownicy środków ochrony roślin muszą 
prowadzić dokumentację dotyczącą 
produkowanych, przechowywanych lub 
stosowanych przez nich środków ochrony 
roślin. Nałożony na profesjonalnych 
użytkowników obowiązek prowadzenia 
dokumentacji nie jest bardziej wymagający 
od tego, który przewidziany jest w 
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rozporządzeniu (WE) nr 852/2004.

Uzasadnienie

Biurokratyczne obciążenie związane z prowadzeniem dokumentacji nie powinno być większe 
niż to przewidziane w rozporządzeniu (WE) nr 852/2004.

Poprawka 103
Artykuł 64 ustęp 1 akapit 2

Na żądanie właściwego organu udostępniają 
oni odpowiednie informacje zawarte w tej 
dokumentacji. Udostępniają oni także te 
informacje sąsiadom lub przemysłowi wody 
pitnej, którzy wystąpią o dostęp do nich.

Na żądanie właściwego organu udostępniają 
oni odpowiednie informacje zawarte w tej 
dokumentacji.

Uzasadnienie

Wystarczy przechowywać informacje o ochronie roślin na potrzeby organów. Zobowiązanie 
wykraczające poza dotychczasowe zobowiązanie do prowadzenia dokumentacji jest sprzeczne 
z dążeniem do zmniejszenia biurokracji i ograniczenia kosztów zarządzania.

Poprawka 104
Artykuł 73, ustęp 1, litera (i a) (nowa)

(ia) przeprowadzanie doświadczeń 
związanych z zastosowaniami drobnymi.

Uzasadnienie

Stwierdzono, że posiadacze zezwoleń nie są przychylnie nastawieni wobec objęcia nimi 
zastosowań drobnych ze względu na wysokie koszty. Aby uniknąć braku środków ochrony 
roślin dla tego rodzaju upraw, konieczne jest wprowadzenie odpowiednich zachęt.

Poprawka 105
Artykuł 74 a (nowy)

Artykuł 74a
W ciągu 3 lat od terminu określonego w 
art. 80 ust. 1 Komisja przedstawia 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie w sprawie doświadczeń 
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zdobytych w strefach lub poza nimi w 
kwestii wzajemnego uznawania decyzji o 
udzieleniu zezwolenia oraz, w świetle tych 
doświadczeń, o możliwości zastąpienia 
zezwolenia udzielanego w oparciu o strefy 
przez system zezwoleń obejmujących całą 
UE. Do sprawozdania załącza się w razie 
konieczności odpowiednie wnioski 
legislacyjne.

Uzasadnienie

Celem niniejszego rozporządzenia jest harmonizacja w zakresie udzielania zezwoleń na 
środki ochrony roślin. Regularne przedstawianie Radzie i Parlamentowi Europejskiemu 
sprawozdań przez Komisję byłoby użyteczne dla tego celu.

Poprawka 106
Artykuł 74 b (nowy)

Artykuł 74b
Komisja Europejska dokonuje przeglądu 
niniejszego rozporządzenia pod kątem 
skuteczności i zgodności z koncepcją rynku 
wewnętrznego i przedstawia Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie w terminie do 
trzech lat od opublikowania niniejszego 
rozporządzenia i później co pięć lat 
sprawozdanie, do którego załącza w razie 
konieczności stosowne wnioski legislacyjne.
W szczególności uwzględnia się stopień 
wdrożenia rynku wewnętrznego w zakresie 
środków ochrony roślin.

Uzasadnienie

Komisja powinna zweryfikować zgodność niniejszego rozporządzenia z zasadami rynku 
wewnętrznego i w razie niezgodności z nimi przedstawić wnioski legislacyjne w celu
zapewnienia zgodności z koncepcją rynku wewnętrznego.

Poprawka 107
Artykuł 77 ustęp 2 tiret trzecie

– Przez okres pięciu lat od daty odnowienia 
włączenia lub odnowienia włączenia, dla 
substancji czynnych, których włączenie do 

– Przez okres pięciu lat od daty odnowienia 
włączenia lub odnowienia włączenia, dla 
substancji czynnych, których włączenie do 
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załącznika I do dyrektywy wygasa 
najpóźniej dwa lata po dacie opublikowania 
niniejszego rozporządzenia. Przepis ten 
stosuje się wyłącznie do danych 
niezbędnych do odnowienia zatwierdzenia, 
oraz które otrzymały certyfikat zgodności z 
zasadami dobrej praktyki laboratoryjnej 
najpóźniej dwa lata po opublikowaniu 
rozporządzenia.

załącznika I do dyrektywy wygasa 
najpóźniej dwa lata po dacie opublikowania 
niniejszego rozporządzenia.

Uzasadnienie

Ochrona i poufny charakter danych powinny obowiązywać w przypadku wszystkich 
odnośnych danych, nie tylko tych zgodnych z zasadami dobrej praktyki laboratoryjnej.

Poprawka 108
Artykuł 77 ustęp 3

3. Jeżeli art. 13 stosuje się w wyniku ust. 1 
lub ust. 2, podlega on wszelkim zasadom 
specjalnym dotyczącym dyrektywy 
określonym w Akcie Przystąpienia, na mocy 
którego państwo członkowskie przystąpiło 
do Wspólnoty.

3. W przypadkach przewidzianych w ust. 1 i 
2 niniejszego artykułu stosuje się 
postanowienia art. 58. Jeżeli art. 13 stosuje 
się w wyniku ust. 1 lub ust. 2, podlega on 
wszelkim zasadom specjalnym dotyczącym
dyrektywy określonym w Akcie 
Przystąpienia, na mocy którego państwo 
członkowskie przystąpiło do Wspólnoty.

Uzasadnienie

Należy rozwiać wszelkie wątpliwości co do skutecznego zastosowania systemu 
obowiązkowych negocjacji oraz sprawiedliwej kompensaty, ustanowionego w tym 
rozporządzeniu w stosunku do substancji czynnych oraz tzw. „istniejących” środków, to 
znaczy takich, które były obecne na rynku dnia 26 lipca 1993 r. i które wchodzą w zakres 
stosowania przepisów przejściowych. Uniemożliwienie MŚP dostępu – wyłącznie po 
uprzednich negocjacjach i kompensacie finansowej – do danych niezbędnych do utrzymania 
zezwoleń dotyczących środków zawierających „istniejące substancje czynne” mogłoby 
negatywnie wpłynąć na ich przetrwanie i odbić się na rolnictwie, wywołując braki pewnych 
środków ochrony roślin, spowodowane wycofaniem z rynku substancji i środków ochrony 
roślin niezbędnych do zwalczania szkodników charakterystycznych dla najważniejszych 
upraw.

Poprawka 109
Załącznik I
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skreślony

Uzasadnienie

Taki rodzaj podziału na strefy nie wydaje się uzasadniony, gdyż nie obejmuje stref 
wystarczająco jednorodnych.

Poprawka 110
Załącznik II punkt 3.6.1

3.6.1. w stosownych przypadkach, należy 
określić czynniki bezpieczeństwa ADI, 
AOEL i ARfD. Przy określaniu takich 
wartości należy zapewnić odpowiedni 
margines bezpieczeństwa, uwzględniający 
rodzaj i dotkliwość skutków oraz 
wrażliwość specyficznych grup ludności.

3.6.1. W stosownych przypadkach, należy 
określić czynniki bezpieczeństwa ADI, 
AOEL i ARfD. Przy określaniu takich 
wartości należy zapewnić odpowiedni 
margines bezpieczeństwa, uwzględniający 
rodzaj i dotkliwość skutków oraz 
wrażliwość specyficznych grup ludności, 
takich jak kobiety w wieku rozrodczym, 
zarodek, płód i dzieci do wieku dojrzewania.

Poprawka 111
Załącznik II punkty 3.6.2-3.6.5

3.6.2. Substancja czynna jest zatwierdzana 
wyłącznie wtedy, gdy w oparciu o ocenę 
testów genotoksyczności wyższego rzędu 
przeprowadzonych zgodnie z wymaganiami 
dotyczącymi danych dla substancji 
czynnych i środków ochrony roślin oraz 
inne dostępne dane i informacje, nie 
została sklasyfikowana, zgodnie z 
przepisami dyrektywy 67/548/EWG, jako 
mutagen pierwszej lub drugiej kategorii, 
chyba że narażenie ludzi na tę substancję w 
środku ochrony roślin w realistycznych 
proponowanych warunkach stosowania, 
jest niewielkie.
3.6.3. Substancja czynna jest zatwierdzana 
wyłącznie wtedy, gdy w oparciu o ocenę 
testów właściwości rakotwórczych 
przeprowadzonych zgodnie z wymaganiami 
dotyczącymi danych dla substancji 
czynnych i środków ochrony roślin oraz 
inne dostępne dane i informacje, nie 

3.6.2. Substancja czynna jest zatwierdzana
wtedy, gdy przeprowadzona zgodnie z 
jednolitymi zasadami ocena wykazuje, w 
ramach zalecanych warunków stosowania, 
zadowalającą ochronę użytkowników, 
pracowników, osób postronnych i 
konsumentów w odniesieniu do 
przynajmniej jednego z reprezentatywnych 
zastosowań przynajmniej jednego środka 
ochrony roślin zawierającego tę substancję 
czynną.
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zostanie lub nie została sklasyfikowana, 
zgodnie z przepisami dyrektywy 
67/548/EWG, jako substancja rakotwórcza 
pierwszej lub drugiej kategorii, chyba że 
narażenie ludzi na tę substancję w środku 
ochrony roślin w realistycznych 
proponowanych warunkach stosowania jest 
niewielkie.
3.6.4. Substancja czynna jest zatwierdzana 
wyłącznie wtedy, gdy w oparciu o ocenę 
testów toksyczności reprodukcyjnej 
przeprowadzonych zgodnie z wymaganiami 
dotyczącymi danych dla substancji 
czynnych i środków ochrony roślin oraz 
inne dostępne dane i informacje, nie 
zostanie lub nie została sklasyfikowana, 
zgodnie z przepisami dyrektywy 
67/548/EWG, jako substancja toksyczna dla 
celów reprodukcyjnych pierwszej lub 
drugiej kategorii, chyba że narażenie ludzi 
na tę substancję w środku ochrony roślin w 
realistycznych proponowanych warunkach 
stosowania jest niewielkie.
3.6.5. Substancja czynna jest zatwierdzana 
wyłącznie wtedy, jeżeli w oparciu o ocenę 
Wspólnoty lub przyjęte w skali 
międzynarodowej wytyczne dotyczące 
testów nie została uznana za substancję
powodującą zaburzenia endokrynologiczne, 
która może mieć znaczenie toksykologiczne 
dla ludzi, chyba że narażenie ludzi na tę 
substancję czynną w środku ochrony roślin 
w realistycznych proponowanych 
warunkach stosowania jest niewielkie.

Uzasadnienie

Rygorystyczne kryteria ograniczają znacznie wybór dozwolonych produktów. Fakt, iż 
procedura dopuszczania do obrotu nie uwzględnia rzeczywistego zastosowania oraz 
narażenia, osłabia zasadę, zgodnie z którą decyzje podejmowane są na podstawie oceny 
ryzyka. Doprowadzi to do stopniowego wycofania wielu bezpiecznych produktów/zastosowań.
Kryteria te powinny być stosowane do identyfikowania substancji nadających się do 
zastąpienia, a nie do eliminowania substancji bez przeprowadzenia odpowiedniej oceny.
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Poprawka 112
Załącznik II punkt 3.7.1 akapit 2 litera (c) (ii)

(ii) Dane z monitorowania wykazują, że 
przemieszczanie się substancji czynnej na 
duże odległości z możliwością przeniesienia 
do środowiska odbierającego może 
zachodzić za pośrednictwem powietrza,
wody czy gatunków migrujących; lub

(ii) Dane z monitorowania wykazują, że 
przemieszczanie się substancji czynnej na 
duże odległości z możliwością przeniesienia 
do środowiska odbierającego może 
zachodzić za pośrednictwem powietrza lub
wody; lub

Uzasadnienie

Z naukowego punktu widzenia uwzględnienie gatunków migrujących jest nieuzasadnione.

Poprawka 113
Załącznik II punkty 3.7.2-3.7.3

3.7.2. Substancja czynna może zostać 
zatwierdzona jedynie wtedy, gdy została 
uznana za substancję trwałą, wykazującą
zdolność do bioakumulacji i toksyczną 
(PBT).

Substancja spełniająca wszystkie trzy 
kryteria w sekcji poniżej jest uznawana za 
substancję PBT.

3.7.2.1. Trwałość
Substancja czynna spełnia kryterium 
trwałości, gdy:
– jej okres półtrwania w wodzie morskiej 
jest dłuższy niż 60 dni, lub
– jej okres półtrwania w wodzie słodkiej lub 
estuaryjnej jest dłuższy niż 40 dni, lub
– jej okres półtrwania w osadzie wody 
morskiej jest dłuższy niż 180 dni, lub
– jej okres półtrwania w osadzie wody 
słodkiej lub wody estuaryjnej jest dłuższy 
niż 120 dni, lub
– okres półtrwania w glebie jest dłuższy niż 
120 dni.
Ocena trwałości w środowisku jest oparta 
na danych dotyczących czasu półtrwania 
zebranych w odpowiednich warunkach, 
opisanych przez wnioskodawcę.

skreślone
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3.7.2.2. Bioakumulacja
Substancja czynna spełnia kryterium 
bioakumulacji, jeżeli czynnik 
biokoncentracji (BCF) jest wyższy niż 2000.
Ocena bioakumulacji musi się opierać na 
zmierzonych danych dotyczących 
biokoncentacji w gatunkach wodnych.
Należy użyć zarówno danych dla wód 
słodkich, jak i wód morskich.

3.7.2.3. Toksyczność
Substancja czynna spełnia kryterium 
toksyczności, gdy:
– stężenie, przy którym nie obserwuje się 
szkodliwych zmian (NOEC) dla 
organizmów morskich i słodkowodnych jest 
mniejsze niż 0,01 mg/l, lub
– substancja jest sklasyfikowana jako 
rakotwórcza (kategoria 1 lub 2), 
mutagenna (kategoria 1 lub 2), lub 
toksyczna dla celów reprodukcyjnych 
(kategoria 1, 2, lub 3), lub
– nie ma innych dowodów na toksyczność 
chroniczną, jak określono w 
klasyfikacjach: T, R48 lub Xn, R48 zgodnie 
z dyrektywą 67/548/EWG.

3.7.3. Substancja czynna jest uważana za 
niezgodną z art. 4, jeżeli jest wyjątkowo 
trwała i wykazuje wyjątkową zdolność do 
bioakumulacji (vPvB).
Substancja spełniająca oba warunki w 
sekcji poniżej jest substancją vPvB.

3.7.3.1. Trwałość
Substancja czynna spełnia kryterium 
wyjątkowej trwałości, gdy:
– jej okres półtrwania w wodzie morskiej, 
wodzie słodkiej lub estuaryjnej jest dłuższy 
niż 60 dni, lub
– jej okres półtrwania w osadach wody 
morskiej, wody słodkiej lub wody 
estuaryjnej jest wyższy niż 180 dni, lub
– okres półtrwania w glebie jest dłuższy niż 
180 dni.
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Uzasadnienie

Zezwolenie powinno opierać się na ocenie ryzyka. Rzeczywiste ryzyko związane ze środkami 
ochrony roślin, jak i wszelkich innych produktów, opiera się na rzeczywistym ich 
zastosowaniu, a także na dozowaniu i innych czynnikach. Proponowane kryteria nie 
odzwierciedlają rzeczywistego ryzyka dla środowiska naturalnego. Doprowadzi to do 
stopniowego wycofania wielu bezpiecznych produktów/zastosowań. Kryteria te powinny być 
stosowane do identyfikowania substancji nadających się do zastąpienia, a nie do 
eliminowania substancji bez przeprowadzenia odpowiedniej oceny.

Poprawka 114
Załącznik II punkt 3.8.2

3.8.2. Substancja czynna jest uznawana za 
zgodną z art. 4 wyłącznie wtedy, gdy w 
oparciu o ocenę Wspólnoty lub przyjęte w 
skali międzynarodowej wytyczne testów nie 
została uznana za substancję powodującą 
zaburzenia endokrynologiczne, która może 
mieć znaczenie toksykologiczne dla 
organizmów innych niż docelowe, chyba że 
narażenie organizmów innych niż docelowe 
na działanie tej substancji czynnej w środku 
ochrony roślin w realistycznych 
proponowanych warunkach stosowania jest 
niewielkie.

skreślony

Uzasadnienie

Nie ma naukowego uzasadnienia dla traktowania zaburzeń endokrynologicznych inaczej niż 
innych skutków toksykologicznych. Toksyczne skutki, które dają o sobie znać poprzez 
zaburzenia endokrynologiczne, wchodzą już w zakres maksymalnych poziomów narażenia, 
określonych jako bezpieczne dla ludzi i środowiska. Zaburzenia endokrynologiczne nie mogą 
być ogólnym kryterium odrzucania substancji czynnych.

Poprawka 115
Załącznik II punkt 4

Substancja czynna jest zatwierdzana jako 
substancja nadająca się do zastąpienia 
zgodnie z art. 24, gdy:
– jej poziom ADI, ARfD lub AOEL jest 
znacznie niższy niż poziomy dla większości 
zatwierdzonych substancji czynnych;
– spełnia dwa z kryteriów uznania za 

Substancja czynna jest klasyfikowana i 
zatwierdzana jako substancja nadająca się do 
zastąpienia zgodnie z art. 24, gdy:
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substancję PBT;
– istnieją powody do obaw związane z 
charakterem najcięższych skutków, które, w 
połączeniu ze wzorcami 
stosowania/narażenia, powodują sytuacje 
zastosowania, które mogłyby nadal być 
powodem do obaw, nawet przy bardziej 
restrykcyjnych metodach zarządzania 
ryzykiem (takich jak szeroki zakres 
wyposażenia ochrony osobistej, czy bardzo 
rozległe strefy buforowe);

– istnieją powody do obaw związane z 
charakterem najcięższych skutków, które, w 
połączeniu ze wzorcami 
stosowania/narażenia, powodują sytuacje 
zastosowania, które mogłyby nadal być 
powodem do obaw, nawet przy bardziej 
restrykcyjnych metodach zarządzania 
ryzykiem (takich jak szeroki zakres 
wyposażenia ochrony osobistej, czy bardzo 
rozległe strefy buforowe);

– zawiera znaczącą ilość izomerów 
nieaktywnych.

– w oparciu o ocenę testów 
genotoksyczności wyższego rzędu 
przeprowadzonych zgodnie z wymaganiami 
dotyczącymi danych dla substancji 
czynnych i środków ochrony roślin oraz 
inne dostępne dane i informacje, została 
sklasyfikowana, zgodnie z przepisami 
dyrektywy 67/548/EWG, jako mutagen 
pierwszej lub drugiej kategorii, chyba że 
narażenie ludzi na tę substancję w środku 
ochrony roślin w realistycznych 
proponowanych warunkach stosowania, 
jest niewielkie.

– w oparciu o ocenę testów właściwości 
rakotwórczych przeprowadzonych zgodnie z 
wymaganiami dotyczącymi danych dla 
substancji czynnych i środków ochrony 
roślin oraz inne dostępne dane i 
informacje, zostanie lub została 
sklasyfikowana, zgodnie z przepisami 
dyrektywy 67/548/EWG, jako substancja 
rakotwórcza pierwszej lub drugiej kategorii, 
chyba że narażenie ludzi na tę substancję w 
środku ochrony roślin w realistycznych 
proponowanych warunkach stosowania jest 
niewielkie.

- w oparciu o ocenę testów toksyczności 
reprodukcyjnej przeprowadzonych zgodnie 
z wymaganiami dotyczącymi danych dla 
substancji czynnych i środków ochrony 
roślin oraz inne dostępne dane i 
informacje, zostanie lub została 
sklasyfikowana, zgodnie z przepisami 
dyrektywy 67/548/EWG, jako substancja 
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toksyczna dla celów reprodukcyjnych 
pierwszej lub drugiej kategorii, chyba że 
narażenie ludzi na tę substancję w środku 
ochrony roślin w realistycznych 
proponowanych warunkach stosowania jest 
niewielkie.

– została uznana za substancję trwałą, 
wykazującą zdolność do bioakumulacji i 
toksyczną (PBT).
Substancja spełniająca wszystkie trzy 
poniższe kryteria jest uznawana za 
substancję PBT.
Trwałość
Substancja czynna spełnia kryterium 
trwałości, gdy:
– jej okres półtrwania w wodzie morskiej 
jest dłuższy niż 60 dni, lub
– jej okres półtrwania w wodzie słodkiej lub 
estuaryjnej jest dłuższy niż 40 dni,
lub
– jej okres półtrwania w osadzie wody 
morskiej jest dłuższy niż 180 dni, lub
– jej okres półtrwania w osadzie wody 
słodkiej lub wody estuaryjnej jest dłuższy
niż 120 dni, lub
– okres półtrwania w glebie jest dłuższy niż 
120 dni.
Ocena trwałości w środowisku jest oparta 
na danych dotyczących czasu półtrwania 
zebranych w odpowiednich warunkach, 
opisanych przez wnioskodawcę.
Bioakumulacja
Substancja czynna spełnia kryterium 
bioakumulacji, jeżeli czynnik 
biokoncentracji (BCF) jest wyższy niż 2000.
Ocena bioakumulacji musi się opierać na 
zmierzonych danych dotyczących 
biokoncentacji w gatunkach wodnych.
Należy użyć zarówno danych dla wód 
słodkich, jak i wód morskich.
Toksyczność
Substancja czynna spełnia kryterium 
toksyczności, gdy:
– stężenie, przy którym nie obserwuje się 
szkodliwych zmian (NOEC) dla 
organizmów morskich i słodkowodnych jest 
mniejsze niż 0,01 mg/l, lub
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– substancja jest sklasyfikowana jako 
rakotwórcza (kategoria 1 lub 2), 
mutagenna (kategoria 1 lub 2), lub 
toksyczna dla celów reprodukcyjnych 
(kategoria 1, 2, lub 3), lub
– nie ma innych dowodów na toksyczność 
chroniczną, jak określono w 
klasyfikacjach: T, R48 lub Xn, R48 zgodnie 
z dyrektywą 67/548/EWG.

– jest wyjątkowo trwała i wykazuje 
wyjątkową zdolność do bioakumulacji 
(vPvB).
Substancja spełniająca oba poniższe 
warunki jest substancją vPvB.
Trwałość
Substancja czynna spełnia kryterium 
wyjątkowej trwałości, gdy:
– jej okres półtrwania w wodzie morskiej, 
wodzie słodkiej lub estuaryjnej jest dłuższy 
niż 60 dni, lub
– jej okres półtrwania w osadach wody 
morskiej, wody słodkiej lub wody 
estuaryjnej jest wyższy niż 180 dni, lub
– okres półtrwania w glebie jest dłuższy niż 
180 dni.
Bioakumulacja
Substancja czynna spełnia kryterium 
wyjątkowej bioakumulacji, jeżeli czynnik 
biokoncentracji jest wyższy niż 5000.

Uzasadnienie

Wprowadzanie regulacji w dziedzinie środków ochrony roślin na podstawie właściwości 
zawartych w nich substancji czynnych bez brania pod uwagę ich rzeczywistych zastosowań 
oraz wiążącego się z nimi narażenia osłabia zasadę, zgodnie z którą decyzje podejmowane są 
w oparciu o ocenę ryzyka. Doprowadzi to do stopniowego wycofania wielu bezpiecznych 
środków/zastosowań. Kryteria te powinny być stosowane do identyfikowania substancji 
nadających się do zastąpienia, a nie do eliminowania substancji bez przeprowadzenia 
odpowiedniej oceny. Przeniesienie z załącznika II punkty 3.6 i 3.7.
Współzależność figurujących w aktualnym projekcie rozporządzenia kryteriów zatwierdzania 
jako substancji nadających się do zastąpienia z ryzykiem związanym ze stosowaniem środków 
ochrony roślin jest niewielka, albo nawet nieistniejąca.
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Poprawka 116
Załącznik IV punkt 3 akapit 1

Znacząca niedogodność praktyczna albo 
ekonomiczna dla użytkownika jest określana 
jako poważne, dające się wyrazić ilościowo 
zakłócenie praktyk roboczych lub 
działalności przedsiębiorstwa prowadzące 
do niemożności sprawowania wystarczającej 
kontroli nad organizmem docelowym. Taką 
znaczącą niedogodnością może być, na 
przykład, brak dostępnych lub ekonomicznie 
dostępnych urządzeń technicznych do 
stosowania substancji alternatywnej (-ych).

Znacząca niedogodność praktyczna albo 
ekonomiczna dla użytkownika jest określana 
jako poważne, dające się wyrazić ilościowo 
zakłócenie praktyk roboczych lub 
działalności przedsiębiorstwa prowadzące 
do niemożności sprawowania wystarczającej 
kontroli nad organizmem docelowym lub 
zakłócenie konkurencyjności działalności 
rolniczej. Taką znaczącą niedogodnością 
może być, na przykład, brak dostępnych lub 
ekonomicznie dostępnych urządzeń 
technicznych do stosowania substancji 
alternatywnej (-ych).

Uzasadnienie

Należy czuwać nad ochroną konkurencyjności rolnictwa we Wspólnocie.

Poprawka 117
Załącznik IV akapit 2 a (nowy)

Ocena porównawcza uwzględnia również 
dopuszczone drobne zastosowania.

Uzasadnienie

Patrz: uzasadnienie poprawki do art. 48 ust. 1 lit. c)
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